د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

لانون حمایت حموق مخترع و مکتشف

تاریخ نشر )۷( :میزان سال  ۹۳۹۵ﮪ.ش
نمبر مسلسل)۹۲۲۷( :

فرمان تمنینی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح لانون حمایت حموق مخترع و مکتشف
شماره)۶۵( :
تاریخ۹۳۹۵/۵/۷ :
ماده اول:
به تأسی از حکم ماده ( )۹۷لانون اساسی افغانستان ،لانون حمایت حموق مخترع و مکتشف را که به اساس مصوبه
شماره ( )۸مؤرخ  ۵۹۷۵/۵/۶کابینه جمهوری اسالمی افغانستان به داخل ( /۴چهار) فصل و ( /۹۴سی و چهار) ماده
تصویب گردیده است ،توشیح می دارم.
ماده دوم:
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وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند ،این فرمان را در خالل ( )۹۳روز از تاریخ انعماد نخستین
جلسه شورای ملی به آن شوری تمدیم نمایند.
ماده سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبه کابینه جمهوری اسالمی افغانستان و متن لانون مذکور در جریده
رسمی نشر گردد.

دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبه
کابینه جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح لانون حمایت حموق مخترع و مکتشف
شماره)۸( :
تاریخ۹۳۹۵/۵/۶ :
به تأسی از حکم ماده هفتاد و نهم لانون اساسی افغانستان ،طرح لانون حمایت حموق مخترع و مکتشف به داخل ()۴
فصل و ( )۹۴ماده در جلسه مؤرخ  ۵۹۷۵/۷/۶کابینه جمهوری اسالمی افغانستان ،تصویب گردید.
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دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
لانون حمایت حموق مخترع و مکتشف
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

ماده

عنوان

مادۀ اول:

مبنی۹........ ......................................................................

مادۀ دوم:

اﮪداف۹.........................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۹....................................................................
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مادۀ چهارم:

حمایت اختراع یا اکتشاف۲....................................................

مادۀ پنجم:

مرجع تطبی ۲..................................................................

فصل دوم

ثبت اختراع یا اکتشاف

مادۀ ششم:

درخواست ثبت۳...............................................................

مادۀ ﮪفتم:

ضمایم درخواست ثبت۳.......................................................

مادۀ ﮪشتم:

بررسی درخواست ثبت ۴.....................................................

مادۀ نهم:

نشر ثبت۴......................................................................

مادۀ دﮪم:

اختراع یا اکتشاف جدید۴......................................................

ماده یازدﮪم:

انتمال یا واگذاری حك اختراع۴...............................................

مادۀ دوازدﮪم:

استفادۀ اختراع یا اکتشاف تکمیلی به جای اختراع یا اکتشاف اصلی۵....

مادۀ سیزدﮪم:

دسترسی به اسناد۵............................................................

مادۀ چهاردﮪم:

ثبت تغییر در اختراع۵.........................................................

مادۀ پانزدﮪم:

ثبت اختراع یا اکتشاف ثبت شده در خارج۵.................................

مادۀ شانزدﮪم:

تشریح اختراع یا اکتشاف۶...................................................

مادۀ ﮪفدﮪم:

عدم ثبت۶......................................................................

فصل سوم
تغییر یا تکمیل اختراع یا اکتشاف
مادۀ ﮪجدﮪم:

تغییر یا تکمیل۷...............................................................

مادۀ نزدﮪم:

تماضای تصدیمنامه ثبت اصلی به عوض تصدیمنامه ثبت تکمیلی۷.......

مادۀ بیستم:

ادامۀ استفاده لبلی اختراع یا اکتشاف۷......................................
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مادۀ بیست و یکم:

آدرس۷.........................................................................

مادۀ بیست و دوم:

عدم مسئولیت دفتر ثبت۸.....................................................

مادۀ بیست و سوم:

مالک حك اختراع۸............................................................

مادۀ بیست و چهارم:

آغاز و استمرار حموق۸......................................................

مادۀ بیست و پنجم:

صدور جواز اجباری۹.........................................................

مادۀ بیست و ششم:

درخواست ابطال حك اختراع۹۱................................................

مادۀ بیست و ﮪفتم:

حفظ حك اختراع ثبت شده۹۱....................................................

مادۀ بیست و ﮪشتم:

پرداخت مصارف۹۱...............................................................

مادۀ بیست و نهم:

اعتراض به تصامیم اتخاذ شده۹۱...............................................

مادۀ سی ام:

دادن مهلت۹۹.....................................................................

فصل چهارم
احکام نهایی
مادۀ سی و یکم:

اندازۀ حك الثبت۹۹.........................................................

مادۀ سی و دوم:

ایجاد بورد۹۹...............................................................

مادۀ سی و سوم:

وضع ممرره ﮪا و طرزالعمل ﮪا۹۲.......................................

مادۀ سی و چهارم:

تاریخ انفاذ۹۲..............................................................
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لانون حمایت حموق مخترع و مكتشف
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول:
این لانون به تأسی از حکم ماده چهل و هفتم لانون اساسی افغانستان ،وضع گردیده است.
اﮪداف
ماده دوم:
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اهداف این لانون عبارت اند از:

 -۵تأمین حمایت حموق مادی و معنوی مخترع و مکتشف.

 -۲حمایت و تشویك تحمیمات در عرصه های اختراع و اكتشاف.
 -۹ثبت اختراع و اکتشاف از اتباع داخلی و خارجی.
اصطالحات
ماده سوم:

اصطالحات آتی در این لانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:

 -۵اختراع :ایجاد پدیده جدید یا استفاده از وسایل موجود به طریك جدید است ،جهت حصول یک نتیجه یا محصول
صنعتی ،زراعتی و یا خدماتی که لبل از آن مثل نداشته باشد.
 -۲اكتشاف :آشکار ساختن پدیده موجود است که لبل از آن پنهان بوده و بدسترس لرار نداشته باشد.
 -۹حك اختراع یا اکتشاف :حمی است که مطابك احکام این لانون به مخترع یا مکتشف اعطاء می گردد.
 -۴تصدیمنامه ثبت اختراع :سندی است که به حیث معرف اختراع ،از طرف دفتر ثبت به مخترع اعطاء می گردد.
 -۵جواز اجباری :سندی است که از طرف دفتر ثبت صادر گردیده و به اساس آن شخص دیگر ،اختراع را بدون
موافمه مخترع ،مورد استفاده لرار می دهد.
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 -۶دفتر ثبت :دفتری است که در چوکات دفتر ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنایع فعالیت می نماید.
حمایت اختراع یا اکتشاف
ماده چهارم:
( )۵اختراع یا اکتشاف ،حك انحصاری مخترع یا مکتشف است که شامل عرصه های تولیدی ،پروسس ،تکنالوژی
جدید و لدمه اختراعی که لابلیت کاربرد صنعتی را داشته باشد ،مورد حمایت لرار می گیرد.
مشروط بر اینکه مطابك احکام این لانون ثبت گردیده باشد.
( )۲اختراع ،زمانی جدید پنداشته می شود که بخش یک هنر را تشکیل ندهد.
( )۹لدمه اختراعی زمانی ثابت می گردد که با توجه به حالت و وضعیت هنر ،برای شخص مخترع در هنر معلوم
نباشد.
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( )۴اختراع یا اکتشاف زمانی به حیث کاربرد صنعتی لابل پذیرش است که مطابك ماهیت اش در صنعت ،زراعت و
خدمات به کاربرده شود.
مرجع تطبیك
ماده پنجم:

وزارت تجارت و صنایع به همکاری سایر ادارات ذیربط ،مرجع تطبیك این لانون می باشد.
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فصل دوم
ثبت اختراع یا اکتشاف
درخواست ثبت
ماده ششم:
( )۵مخترع یا مکتشف و یا نماینده لانونی آن ها می توانند ،درخواست ثبت اختراع یا اکتشاف خویش را به دفتر ثبت
ارایه نمایند.
( )۲درخواست ثبت ،حاوی مطالب ذیل می باشد:
 -۵شهرت مكمله ،تابعیت ،شغل و آدرس مخترع یا مکتشف و یا نماینده لانونی آن ها.
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 -۲خالصه موضوع اختراع یا اكتشاف.

 -۹مدت اعتبار درخواست با نظرداشت میعاد اعتبار تصدیمنامه ثبت.

 -۴تاریخ ،محل صدور و شماره ثبت اختراع یا اکتشاف در خارج ،در صورتی که برای آن در خارج از افغانستان
تصدیمنامه ثبت ،صادر شده باشد.

 -۵شهرت مكمله و آدرس شخص ذیصالح دریافت اطالعات مربوط به اختراع یا اکتشاف و ارایه درخواست ثبت که
ممیم افغانستان می باشد.

( )۹درخواست ثبت به یکی از زبانهای رسمی کشور تحریر و دارای امضاء ارایه کننده و تاریخ می باشد.

( )۴درخواست کننده دارای حك اولویت ثبت می باشد که کشور متبوع وی مطابك ماده چهارم کنوانسیون پاریس برای
حمایت از مالكیت های صنعتی معاهده را امضاء نموده باشد ،مشروط بر اینکه درخواست ثبت طبك ممررات
کنوانسیون ارایه گردد.
ضمایم درخواست ثبت
ماده ﮪفتم:
درخواست کننده ثبت مکلف است ،اسناد ذیل را ضم درخواست نماید:
 -۵سه کاپی تشریح اختراع یا اکتشاف ،طبك ماده شانزدهم این لانون.
 -۲سه کاپی اسناد با نمشه جهت فهم تشریح اختراع یا اكتشاف.
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 -۹سند پرداخت حك الثبت از دفتر ثبت ،طبك ممرره مربوط.
 -۴سند مؤید نماینده ،در صورتی که در خواست ثبت توسط نماینده لانونی درخواست کننده ،ارایه شده باشد.
بررسی درخواست ثبت
ماده ﮪشتم:
( )۵امور مربوط به بررسی درخواست ثبت ،در ممرره تنظیم می گردد.
( )۲دفتر ثبت مکلف است ،درخواست ثبت را طبك ممرره مربوط بررسی نماید.
نشر ثبت
ماده نهم:
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دفتر ثبت مكلف است ،بعد از ثبت اختراع یا اکتشاف ،حداکثر در خالل مدت یک ماه اطالعیه را که شامل مطالب ذیل
می باشد ،غرض نشر به جریده رسمی ارسال نماید:
 -۵موضوع اختراع یا اکتشاف.

 -۲شهرت مكمله و آدرس مخترع یا مكتشف.
 -۹تاریخ ثبت اختراع یا اکتشاف.

 -۴مدت اعتبار تصدیمنامه اختراع.
اختراع یا اکتشاف جدید
ماده دﮪم:

اختراع یا اکتشاف یا تکمیل اختراع یا اكتشاف موجود که لبل از تاریخ ارایه درخواست ثبت در داخل یا خارج از
افغانستان در رسانه های همگانی نشر و یا مورد استفاده لرار گرفته باشد ،اختراع یا اکتشاف جدید محسوب می گردد.
انتمال یا واگذاری حك اختراع
ماده یازدﮪم:
( )۵مخترع می تواند ،حك انحصاری اختراع خویش را که ثبت گردیده باشد ،مطابك احکام این لانون ،طور کلی یا
لسمی به شخص دیگری انتمال یا واگذار نماید.
( )۲در حالت مندرج فمره ( )۵این ماده ،هرگاه حك اختراع انتمال گردیده باشد ،منتمل الیه مكلف است آنرا مجددا به
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دفتر ثبت ،ثبت نماید.
درخواست ثبت حاوی نکات ذیل می باشد:
 -۵شماره ثبت لبلی در افغانستان.
 -۲شهرت مكمله ،آدرس و تابعیت منتمل الیه یا نماینده لانونی وی در افغانستان.
( )۹هرگاه حك اختراع از طریك ارث منتمل شود ،مالک جدید در صورتی می تواند از آن استفاده نماید که وی مجددا
آنرا به ثبت برساند ،دفتر ثبت ،ثبت متذکره را در صفحه مربوط اختراع درج و در جریده رسمی نشر می نماید.
( )۴هرگاه انتمال حك اختراع از خارج کشور صورت گرفته باشد ،سند آن در دفتر ثبت درج و به حیث سند انتمال
پذیرفته می شود.
استفاده اختراع یا اکتشاف تکمیلی به جای اختراع یا اکتشاف اصلی
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ماده دوازدﮪم:

هرگاه درخواست کننده ثبت اختراع یا اکتشاف تکمیلی ،غیر از مخترع یا مكتشف اصلی باشد ،نمی تواند اختراع یا
اكتشاف تکمیلی را به جای اختراع اصلی به ثبت برساند.
دسترسی به اسناد
ماده سیزدﮪم:

هر شخص می تواند ،کاپی تصدیك شده مربوط به اختراع یا اکتشاف یا انتمال آنرا بعد از ثبت ،در بدل پرداخت فیس
معینه بدست آورد.
ثبت تغییر در اختراع
ماده چهاردﮪم:
تغییر نام و آدرس نماینده مخترع در لبال شخص ثالث در افغانستان جواز ندارد ،مگر اینکه لبال ثبت گردیده باشد .ثبت
تغییر به اساس درخواست کتبی مخترع یا نماینده لانونی آن ،در سه کاپی ترتیب و مطابك احکام این لانون صورت می
گیرد.
ثبت اختراع یا اکتشاف ثبت شده در خارج
ماده پانزدﮪم:
هرگاه اختراع یا اکتشاف لبال در خارج از افغانستان ثبت گردیده باشد ،مخترع یا مکتشف و یا نماینده لانونی آنها می
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توانند بر اساس تصدیمنامه اصلی و یا مطابك اختراع یا اکتشاف تکمیلی آن ،درخواست ثبت را به دفتر ثبت ارایه
نمائید.
تشریح اختراع یا اکتشاف
ماده شانزدﮪم:
( )۵تشریح اختراع یا اکتشاف با رعایت حکم ماده پانزدهم این لانون ضمیمه درخواست گردیده و به یکی از زبان
های رسمی کشور تهیه و در اخیر آن خالصه اختراع یا اکتشاف و نحوه استفاده از آن ،اضافه می گردد.
در صورتی که تشریح اختراع یا اکتشاف به زبان های رسمی کشور میسر نباشد ،تشریح کامل آن به زبان انگلیسی
ترتیب و خالصه آن به یکی از زبان های رسمی ضمیمه می گردد.
( )۲تشریح اختراع یا اکتشاف خوانا و طوری تنظیم گردد که شخص مسلکی یا فنی با مطالعه آن بتواند جدید بودن
آنرا درک نماید .تشریح اختراع یا اکتشاف عاری از گل و تراش بوده و نوشتن کلمات اضافی در بین سطور آن ممنوع
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می باشد.

( )۹صفحات تشریح اختراع یا اكتشاف از طرف مخترع یا مکتشف و یا نماینده لانونی آنها امضاء و نشانی گردیده و
زیر هر جمله خط کشیده و تعداد جمالت در آخر آن ذکر می گردد.

( )۴تشریح اختراع یا اکتشاف و ضمایم آن ،نمشه ها و سایر اسناد ،در یک صفحه کاغذ ستندرد ( )A۴به نحوی تهیه
می گردد که عمب آن سفید بوده و دارای امضاء یا مهر مخترع یا مکتشف و یا نماینده لانونی آن ها باشد.

( )۵صفحات تشریح اختراع یا اکتشاف ،دارای شماره مسلسل بوده و نمشه آن ها نیز روی کاغذ مخصوص نمشه
ترسیم و دارای شماره مسلسل باشد.
عدم ثبت
ماده ﮪفدﮪم:
اختراعات و اکتشافات ذیل ثبت نمی گردد:
 -۵جدول مالی.
 -۲اختراع یا اکتشاف که استفاده آن در تجارت افغانستان باعث ایجاد خطر به امن و نظم عامه ،ارزش های اسالمی،
ملی و محیط زیست گردد.
 -۹روش های تشخیص درمان و جراحی برای تداوی انسان یا حیوان.
 -۴گیاهان و حیوانات غیر از میکرو ارگانیزیم ها ،و فرایند اساسا بیولوژیک برای تولید گیاهان یا حیوانات.
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فصل سوم
تغییر یا تکمیل اختراع یا اكتشاف
تغییر یا تكمیل
ماده ﮪجدﮪم:
( )۵هرگاه تغییر یا تکمیل در اختراع یا اکتشاف در میعاد مندرج اعتبار تصدیمنامه ثبت اختراع بعمل آید ،تابع احکام
مواد نهم و شانزدهم این لانون می باشد.
( )۲در حالت مندرج فمره ( )۵این ماده ،برای تغییریا تکمیل اختراع یا اکتشاف ،تصدیمنامه ثبت تکمیلی اختراع یا
اکتشاف صادر می گردد .تصدیمنامه ثبت تکمیلی اختراع یا اكتشاف تابع احکام مواد پیش بینی شده تصدیمنامه اصلی
بوده و مدت اعتبار تصدیمنامه ثبت تکمیلی از مدت اعتبار تصدیمنامه ثبت اصلی بیشتر بوده نمی تواند.

ماده نزدﮪم:
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تماضای تصدیمنامه ثبت اصلی به عوض تصدیمنامه ثبت تکمیلی

هرگاه دارنده تصدیمنامه ثبت اصلی جهت تغییر یا تكمیل ،به عوض تصدیمنامه ثبت تکمیلی ،تصدیمنامه ثبت اصلی
جداگانه را تماضا نماید ،مطابك احکام این لانون مكلف به پرداخت حك الثبت و سایر مصارف معینه می باشد.
ادامه استفاده لبلی اختراع یا اكتشاف
ماده بیستم:

هرگاه اختراع یا اکتشاف لبل از تاریخ ثبت ،توسط شخص حمیمی یا حکمی در داخل افغانستان استفاده گردد ،با وجود
این که شخص دیگر آن را ثبت نموده باشد ،می تواند آنرا استعمال نماید ،مشروط بر اینکه:

 -۵استفاده از اختراع یا اکتشاف بر اساس حسن نیت بوده و لبل از تاریخ ثبت و تمدم حك اختراع شخص دومی باشد.
 -۲از محدوده و اندازه استفاده لبلی افزایش به عمل نه آید.
 -۹حك ادامه استفاده لبلی باشغل مرتبط به آن یکجا بشكل كلی یا لسمی منتمل گردد.
آدرس
ماده بیست و یکم:
( )۵هرگاه درخواست کننده ثبت اختراع یا اکتشاف در افغانستان ممیم نباشد ،مکلف است آدرس مشخص خود را در
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افغانستان تعیین یا شخص با صالحیت دیگری را که تبعه افغانستان باشد ،جهت ارایه اطالعات و اسناد مربوط به
اختراع یا اکتشاف معرفی نماید.
( )۲حكم مندرج فمره ( )۵این ماده بر شخص اعتراض کننده ثبت حك اختراع نیز لابل تطبیك می باشد.
عدم مسئولیت دفتر ثبت
ماده بیست و دوم:
اختراعی که مطابك احکام این لانون ثبت گردیده باشد ،ولی بعدا تثبیت گردد که اختراع متذکره واجد شرایط ثبت
نبوده ،در این صورت دفتر ثبت در لبال ثبت ،مسئولیت ندارد.
مالک حك اختراع
ماده بیست و سوم:
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( )۵درخواست کننده ثبت ،مالک حك انحصاری اختراع ثبت شده محسوب می گردد ،مگر اینکه مالكیت حك
انحصاری را طبك احکام این لانون به شخص دیگری انتمال داده یا به اساس حكم محكمه ،حك شخص دیگر شناخته
شود.

( )۲مخترع بعد از ثبت ،دارای حموق انحصاری ذیل نیز می باشد:

 -۵در صورتی که موضوع حك اختراع تولید باشد ،استعمال ،عرضه ،فروش و تورید آن ممنوع می باشد ،مگر اینکه
موافمه لبلی مالک آن كتبا کسب گردیده باشد.

 -۲در صورتی که موضوع ،حك اختراع ،روش یا طرزالعمل باشد ،درآن صورت روش یا طرز استعمال ،عرضه،
فروش یا تورید آن بصورت مستمیم به منظور بدست آوردن تولید از همان طرز یا روش ممنوع می باشد ،مگر اینکه
موافمه لبلی مالک آن كتبا كسب گردیده باشد.
( )۹استفاده از پرزه جاتیکه در ساخت طیاره ،کشتی و واسطه نملیه زمینی سایر کشورها که بطور مؤلت یا حسب
تصادف وارد للمرو آبی یا هوایی کشور می گردد ،وسایل اضافی آن از حكم مندرج فمره ( )۲این ماده مستثنی است.
مشروط بر اینکه از پرزه جات متذکره بشکل انحصاری برای طیاره ،کشتی و واسطه نملیه زمینی که مؤلتا یا حسب
تصادف وارد افغانستان گردیده است ،در ساخت و ترمیم آنها استفاده گردد.
آغاز و استمرار حموق
ماده بیست و چهارم:
حموق مندرج فمره ( )۲ماده بیست و سوم این لانون ،از تاریخ ارایه درخواست ثبت حك انحصاری اختراع در
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افغانستان آغاز و برای مدت بیست سال از تاریخ ثبت آن ،لابل اعتبار می باشد.
صدور جواز اجباری
ماده بیست و پنجم:
( )۵هرگاه مالک اختراع ،از اختراع خویش استفاده نه نماید یا استفاده آن کافی نباشد ،در این صورت دفتر ثبت می
تواند بعد از گذشت مدت چهار سال از تاریخ ارایه درخواست ثبت یا مدت سه سال از تاریخ اعطای تصدیمنامه ثبت
اختراع ،هر کدام که مؤخر باشد ،جواز استفاده از آن را بدون موافمه مالک اختراع به متماضی صادر می نماید.
( )۲هرگاه اختراع در خارج از کشور ثبت شده باشد و توسط مالک آن به افغانستان وارد گردد ،در این صورت جواز
اجبار صادر نمی گردد .مشروط بر این که اختراع وارد شده ضرورت مورد نیاز را مرفوع سازد.
( )۹هرگاه مالک اختراع به دفتر ثبت ثابت نماید که اختراع آن در افغانستان به ثبت رسیده است ،به طور کلی و لسمی
بنابر دالیل موجه مورد استفاده لرار نگرفته ،در این صورت جواز اجباری صادر نمی گردد.

AC
KU

( )۴جواز اجباری ،با رعایت شرایط ذیل صادر می گردد:

 -۵حسب احوال اساسا به منظور رفع نیازمندی های بازار داخلی باشد.

 -۲متماضی جواز ثابت نماید که برای بدست آوردن اجازه استفاده اختراع از مالک آن در میعاد معین در بدل
پرداخت فیس ،تالش به خرچ داده ،ولی موفك به کسب اجازه استفاده نشده است.

 -۹متماضی جواز ،توان را داشته باشد که از اختراع طور مؤثر بهره برداری کند.

هرگاه مدت جواز منمضی و دارنده آن به هدفی که تعیین شده بود نرسد ،دفتر ثبت می تواند مدت آن را تمدید کند.
( )۵جواز اجباری غیر انحصاری و غیرلابل انتمال می باشد ،مشروط بر این که استفاده از آن بر اساس حسن نیت
بوده و یا بخشی از شرکت باشد.
( )۶مالک اختراع با در نظر داشت ارزش التصادی اختراع حك دریافت مبلغ مناسب را دارد.
( )۹میعاد استفاده جواز اجباری با تکمیل آن خاتمه می یابد ،دفتر ثبت می تواند لبل از تکمیل میعاد جواز ،در حالتی
که اسباب صدور جواز اجباری از بین رفته و احتمال برگشت آن وجود نداشته باشد ،آنرا باطل نماید.
( )۸حکومت ،بنابر ضرورت اختراع می تواند ،لبل از تکمیل میعاد مندرج فمره ( )۵این ماده جواز اجباری را صادر
نماید.
( )۷تصامیم اتخاذ شده در مورد صدور جواز اجباری و پرداخت فیس که مطابك این ماده ،صورت گرفته ،لابل تجدید
نظر بوده و از طرف محكمه ذیصالح مورد بررسی لرار می گیرد.
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درخواست ابطال حك اختراع
ماده بیست و ششم:
( )۵هر شخص می تواند درخواست ابطال حك اختراع ثبت شده را در یکی از حاالت ذیل ،به دفتر ثبت ارایه نماید:
 -۵در صورتی که اختراع طبك احکام این لانون واجد شرایط ثبت نباشد.
 -۲در صورتی که درخواست کننده ،صالحیت ثبت اختراع را نداشته باشد.
( )۲درخواست مندرج فمره ( )۵این ماده ،حاوی مطالب ذیل می باشد:
 -۵شهرت و آدرس شخص درخواست کننده.
 -۲دالیل ابطال درخواست
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 -۹سایر اسناد و مدارک طبك ممرره مربوط.

( )۹دفتر ثبت مکلف است ،بعد از دریافت درخواست مندرج فمره های ( ۵و  )۲این ماده ،در خالل ( )۵۳روز،
اطالعیه را طبك ممرره مربوط به آدرس مالک اختراع یا نماینده لانونی آن همراه با رهنمود مربوط ارسال نماید.
( )۴طرز ارایه درخواست ابطال و اطالع دهی و شرایط آن ،در ممرره ،تنظیم می گردد.
حفظ حك اختراع ثبت شده
ماده بیست و ﮪفتم:

هرگاه درخواست ابطال در مورد اختراع ثبت شده ارایه نه گردد یا درخواست ثبت از طرف دفتر ثبت رد نه شود،
حك اختراع ثبت شده الی تاریخ انمضای آن حفظ می گردد.
پرداخت مصارف
ماده بیست و ﮪشتم:
متخلفین احکام مندرج این لانون از طرف محكمه ذیصالح ،مکلف به پرداخت خساره وارده ،حك الزحمه وکیل مدافع
و سایر مصارف طبك اسناد تمنینی می باشند.
اعتراض به تصامیم اتخاذ شده
ماده بیست و نهم:
اعتراض بر تصامیم اتخاذ شده دفتر ثبت که حسب احوال ایجاب رسیدگی محکمه را نماید ،در ممرره تنظیم می گردد.
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دادن مهلت
ماده سی ام:
دفتر ثبت می تواند ،جهت تهیه اسناد ،معلومات و فیس لابل پرداخت ،مطابك احکام این لانون و ممرره مربوط ،مهلت
دهد.

فصل چهارم
احکام نهایی
اندازه حك الثبت
ماده سی و یکم:
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( )۵اندازه حك الثبت ،انتمال و فیس لابل پرداخت جواز مندرج ماده بیست و پنجم این لانون در ممرره تعیین می گردد.
( )۲وزارت تجارت و صنایع مکلف است ،فیس حك الثبت ،انتمال و سایر پرداخت های مندرج این لانون را به حساب
واردات دولت ،تحویل بانک نماید.
ایجاد بورد
ماده سی و دوم:

( )۵به منظور تطبیك احكام این لانون ،بورد حمایت حموق مخترع و مكتشف به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
 -۵نماینده وزارت تجارت و صنایع ،به حیث رئیس.

 -۲نماینده وزارت اطالعات و فرهنگ ،به حیث عضو.
 -۹نماینده وزارت التصاد ،به حیث عضو.
 -۴نماینده وزارت مالیه ،به حیث عضو.
 -۵نماینده اکادمی علوم افغانستان ،به حیث عضو.

 نماینده اتاق تجارت و صنایع افغانستان ،به حیث عضو.( )۲وظایف و صالحیت های بورد حمایت حموق مخترع و مکتشف ،در ممرره تنظیم می گردد.
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وضع ممرره ﮪا و طرزالعمل ﮪا
ماده سی و سوم:
وزارت تجارت و صنایع می تواند ،به منظور تطبیك بهتر احکام این لانون ،ممرره ها را پیشنهاد ،لوایح و طرزالعمل
ها را وضع نماید.
تاریخ انفاذ
ماده سی و چهارم:
این لانون از تاریخ توشیح نافذ و لانون حمایت حموق مخترع و مكتشف منتشره جریده رسمی شماره ( )۷۵۶سال
 ۵۹۸۹لغو می گردد.
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