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 قانون حمایت طرح های صنعتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ.ش ۱۳۹۵( سنبله سال ۶) تاریخ نشر:

 (۱۲۲۱نمبر مسلسل : )

  



 فرمان

توشیح مصوبات مجلسین شواری ملی پیرامون قانون  اسالمی افغانستان در مورد رئیس جمهور 

 حمایت طرح های صنعتی

 (۵۹شماره: )

  ۱۳۹۵/ ۲۸/۴ تاریخ:

 به وزارت محترم عدلیه !

 ۀ اول:ماد

ولسی  ۱۹/۳/۱۳۹۵ مؤرخ( ۱۹۶شمارۀ ) بۀمصو ،( قانون اساسی افغانستان۶۴( مادۀ )۱۶حکم فقرۀ ) سی ازتأبا 

را در مورد قانون حمایت طرح های صنعتی در گه مشرانو جر ۲۵/۳/۱۳۹۵( مؤرخ ۱۹۳)و مصوبۀ شماره  گهجر

 ، توشیح می دارم.( ماده۲۶( فصل و )۴)

 ماده دوم:

و متن قانون متذکره در  با مصوبات مجلسین شواری ملی همراه و نافذ جریدۀ رسمینشر در این فرمان از تاریخ 

 نشر گردد. جریدهٔ رسمی

 

 محمد اشرف غنی

 افغانستان رئیس جمهوری اسالمی

  



 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 شورای ملی

 ولسی جرگه

 مصوبه طرح قانون حمایت طرح های صنعتی

 

 (۱۹۶) شماره:

 ۱۹/۳/۱۳۹۵ تاریخ:

رخ مؤروز چهار شنبه در جلسۀ عمومی  ،افغانستان سینودم قانون اسا ۀمادمندرج سی از حکم تأبه ولسی جرگه 

( ۴)، به داخل ( آن۲۳( و )۲را با تعدیل در ماده های ) طرح های صنعتیطرح قانون حمایت خویش  ۱۹/۳/۱۳۹۵

 ماده با اکثریت آرای اعضای حاضر در مجلس تصویب نمود.( ۲۶فصل و )

 

 الحاج عبدالرووف ابراهیمی

 رئیس ولسی جرگه

  



 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 شورای ملی

 مشرانو جرگه

 های صنعتیمصوبه در مورد طرح قانون حمایت طرح 

 (۱۹۳شماره:)

 ۱۳۹۵/۳/۲۵ تاریخ:

در جلسۀ را  ، طرح قانون حمایت طرح های صنعتینودم قانون اساسی افغانستان ۀبه تأسی از حکم مادمشرانو جرگه 

 خویش به اتفاق آراء تصویب نمود. ۲۵/۳/۱۳۹۵رخ مؤروز سه شنبه عمومی 

 

 فضل هادی مسلمیار

 مشرانو جرگه رئیس

  



 فهرست مندرجات 

 قانون حمایت طرح های صنعتی 

 فصل اول 

 احکام عمومی 

 صفحه                            عنوان   ماده

 ۱..................................مبنی...........................................   اول: مادهٔ 

 ۱......................................اهداف.....................................   مادهٔ دوم:

 ۱.......................................اصطالحات..............................  مادهٔ سوم:

 ۱..........................................مرجع تطبیق .........................  مادهٔ چهارم:

 فصل دوم

 طرز ثبت طرح صنعتی

 ۲.............................................حمایت قانونی.....................  مادهٔ پنجم:

 ۲...................................................................فورم ثبت....  مادهٔ ششم:

 ۲.........................................ممنوعیت ثبت.........................  مادهٔ هفتم:

 ۳...........................ثبت مجدد طرح صنعتی ثبت شده در خارج.....  مادهٔ هشتم:

 ۳............................خواست ثبت و ارزیابی آن.....تسلیمی رسید در   ادهٔ نهم:م

 ۳.................................طرح صنعتي در دفتر ثبت............. ثبت   مادهٔ دهم:

 ۴................................نشر طرح صنعتی ثبت شده...................  مادهٔ یازدهم:

 ۴................................حفظ اسناد ثبت.................................  مادهٔ دوازدهم:

 ۴............................تصیح اشتباه........................................  مادهٔ سیزدهم:

 فصل سوم

 طرح صنعتی ثبت شده

 ۵.................................اری طرح صنعتی......................گذوا  اردهم:مادهٔ چه

 ۵.....................................تصدیق ثبت...............................  مادهٔ پانزدهم:



 ۵...............................................استعمال نام باالی کاال.........  مادهٔ شانزدهم:

 ۵..............................................حذف ثبت طرح صنعتی........  هفدهم:مادهٔ 

 ۶.............................................مدت حمایت.......................  :مادهٔ هجدهم

 ۶.....................................ه.......یشگاحمایت طرح صنعتی در نما  :مادهٔ نزدهم

 ۶.........................................پرداخت فیس..........................  مادهٔ بیستم:

 ۶.....................................حقوق انحصاری..........................  مادهٔ بیست ویکم:

 ۶......................................دسترسی عامه به معلومات..............  مادهٔ بیست و دوم:

 فصل چهارم

 احکام متفرقه

 ۷...................................پرداخت خساره وارده......................  مادهٔ بیست و سوم:

 ۷.............................تحویل مبالغ حاصله به حساب واردات دولت.. مادهٔ بیست وچهارم:

 ۷............................وضع مقرره ها و طرز العمل ها................  مادهٔ بیست وپنجم:

 ۷.............................تاریخ انفاذ........................................  مادهٔ بیست وششم:
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 صنعتی قانون حمایت طرح های

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 مادۀ اول:

 این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و هفتم قانون اساسی افغانستان، وضع گردیده است.

 اهداف 

 مادۀ دوم:

 اهداف این قانون عبارت اند از:

 .حمایت حقوق مالکین طرح های صنعتی -۱

 تنظیم امور مربوط به ثبت طرح های صنعتی. -۲

 تشویق و انکشاف تکنالوژی جدید در رابطه به طرح های صنعتی در کشور.ترویج،  -۳

 اصطالحات

 مادۀ سوم:

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

، رنگ ها و ز خطوطمحصول صنعتی را با ترکیب اطرح صنعتی: طرح اصلی یا جدید دو یا چند بعدی است که  -۱

 ه به چشم می خورد، نشان می دهد.اشکال آن سایر مشخصات ک

 حقوق طرح صنعتی: امتیازی است که مالک طرح صنعتی بعد از ثبت آنرا حایز می گردد. -۲

دفتر ثبت: ادارۀ است که به منظور ثبت طرح های صنعتی در چوکات دفتر ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنایع  -۳

 ایجاد و فعالیت می نماید.

 .طرح کننده طرح صنعتی می باشدطرح اصلی: مبتکر اولی یا  -۴

 مرجع تطبیق

 مادۀ چهارم:

 وزارت تجارت و صنایع و سایر مراجع ذیربط، مرجع تطبیق احکام این قانون می باشد.
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 فصل دوم

 طرز ثبت طرح صنعتی

 حمایت قانونی

 مادۀ پنجم:

مورد حمایت قرار گرفته و گردد، طبق احکام این قانون اصلی یا جدیدی که طور مستقل ابداع می  طرح صنعتی (۱)

 ثبت می شود.

 طرح منسوجاتی که شرایط حمایت را تکمیل نموده باشد، مورد حمایت قرار می گیرد. (۲)

 فورم ثبت 

 مادۀ ششم:

مالک طرح های صنعتی یا نمایندۀ قانونی وی، درخواست ثبت را با استفاده از فورم مخصوص که حاوی مطالب ذیل 

 ت ترتیب می گردد، به دفتر ثبت ارائه می نماید:می باشد و از طرف دفتر ثب

 ، نام طراح اصلی.نام و آدرس مالک یا مالکین طرح صنعتی و در صورتی که چند شخص باشد -۱

آدرس دفتر مرکزی و محل فعالیت مالک طرح صنعتی در افغانستان و در صورتی که دفتر نداشته باشد، نام و  -۲

 آدرس نمایندۀ قانونی آن.

 تصویر طرح صنعتی. رسامی و -۳

 .تشریح طرح صنعتی -۴

 ، تاریخ، محل صدور و شماره ثبت خارجی طرح مشابه به آن.در صورتی که طرح در خارج ثبت شده باشد -۵

 توضیحات در مورد طرح که قبالً توسط شخص دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است. -۶

 فیس قابل پرداخت. -۷

 تاریخ و امضای درخواست کننده. -۸

 سایر معلومات ضروری مطابق مقرره مربوط. -۹

 ممنوعیت ثبت

 مادۀ هفتم:

 طرح های صنعتی ذیل ثبت شده نمی تواند:

 ۀ قبلی طوری مشابه و یکسان باشد که باعث مغشوش شدن ذهن مردم گردد.در صورتی که با طرح های ثبت شد -۱
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 ساختمانی به کار رود. در صورتی که جهت مالحظات عملی یا تخنیکی و یا روش اصول معماری و -۲

 در صورتی که مخالف اخالق و آداب عامه باشد. -۳

 ثبت مجدد طرح صنعتی ثبت شده در خارج

 مادۀ هشتم:

هرگاه طرح صنعتی در خارج کشور ثبت گردیده باشد، مالک یا نمایندۀ قانونی وی می تواند در صورت موجودیت 

 نماید:شرایط ذیل، درخواست ثبت آنرا در افغانستان ارائه 

 درخواست مرتبط به عین طرح بوده و مدت شش ماه از ثبت آن در خارج از کشور سپری شده باشد. -۱

درخواست مطابق احکام مادۀ چهارم کنوانسیون پاریس در مورد حمایت از مالکیت های صنعتی و مقررۀ مربوط  -۲

 ترتیب شده باشد.

 تسلیمی رسید درخواست ثبت و ارزیابی آن

 مادۀ نهم:

، درخواست ثبت را که مطابق احکام این قانون ارائه شده باشد، اخذ و برای درخواست کننده، رسیده دفتر ثبت (۱)

 مهر شده را که حاوی تاریخ، زمان دریافت و شمارۀ ثبت باشد، تسلیم می نماید.

 د.دفتر ثبت، درخواستی ها را مطابق مقرره مربوط ارزیابی و در مورد تصمیم اتخاذ می نمای (۲)

 ثبت طرح صنعتی در دفتر ثبت

 مادۀ دهم:

 هر گاه درخواست ثبت مورد تائید قرار گیرد، دفتر ثبت آنرا با نظر داشت معلومات ذیل ثبت می نماید:

 مالک طرح صنعتی و در صورتی که چند شخص باشد، نام و آدرس طراح اصلی.نام و آدرس  -۱

 موضوع طرح صنعتی و تشریحات مختصر آن. -۲

 درخواست و ثبت.تاریخ  -۳

 .مدت اعتبار ثبت -۴

 .شماره درخواست ثبت طرح صنعتی -۵

 

 

 



 

4 
 

 نشر طرح صنعتی ثبت شده

 مادۀ یازدهم:

 دفتر ثبت، اطالعیه ثبت طرح صنعتی را به مصرف درخواست کنندۀ ثبت، در یکی از رسانه های همگانی (۱)

 االنتشار نشر می نماید.کثیر

 تنظیم می گردد. طرز نشر و محتوای آن در مقررۀ مربوط (۲)

 حفظ اسناد ثبت

 مادۀ دوازدهم:

 ، اسناد ثبت طرح صنعتی را حفظ و نگهداری نماید.دفتر ثبت مکلف است (۱)

این ماده، سیستم منظم را ایجاد و عملی  (۱)دفتر ثبت مکلف است، به منظور حفظ و نگهداری اسناد مندرج فقرۀ  (۲)

 نماید.

 تصحیح اشتباه

 مادۀ سیزدهم:

کلف است، هر نوع اشتباه ثبت شده را تصحیح یا در صورت لزوم آنرا در تفاهم با مالک آن در دفتر ثبت دفتر ثبت م

 حذف نماید.
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 فصل سوم

 طرح صنعتی ثبت شده

 واگذاری طرح صنعتی

 مادۀ چهاردهم:

ً  مالک طرح صنعتی می تواند حقوق خویش را کامالً  (۱) یا اجازۀ واگذار کند و  یگریطور کتبی به شخص د یا قسما

 استفاده آنرا بدهد.

، بعد از پرداخت فیس، مطابق احکام مقرره مربوط صورت می طرح صنعتیواگذاری یا اجازۀ استفاده از حقوق  (۲)

 گیرد.

 تصدیق ثبت

 مادۀ پانزدهم:

دفتر ثبت، بعد از طی مراحل، مطابق احکام این قانون تصدیق ثبت را که حاوی موارد ذیل می شود، به درخواست 

 کننده، صادر می نماید:

 ، در صورتی که موجود باشد.نام طراح اصلی و مالک فعلی طرح صنعتی -۱

 موضوع طرح. -۲

 شماره ثبت. -۳

 مدت اعتبار طرح ثبت شده. -۴

 امضای مسئول و مهر دفتر ثبت. -۵

 استعمال نام باالی کاال

 مادۀ شانزدهم:

ویش را باالی کاالی که مورد خرید، فروش و تولید قرار ثبت شده می تواند نام یا نام اختصاری خ صنعتیطرح مالک 

نمی  طرح صنعتیمی گیرد، به شکل برچسپ )لیبل( استعمال نماید. استعمال نام یا نام اختصاری شرط حمایت از 

 شود.

 طرح صنعتیحذف ثبت 

 مادۀ هفدهم:

قبلی مغایر احکام این قانون و مقررۀ مربوط ثبت گردیده باشد، دفتر ثبت خود یا به  طرح صنعتیهرگاه ثبت گردد که 

 را طبق مقررۀ مربوط از دفتر ثبت حذف می نماید. طرح صنعتیدرخواست شخص ذیعالقه، 
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 مدت حمایت

 مادۀ هجدهم:

 می گردد.، آغاز طرح صنعتیسال بوده و از تاریخ ثبت ( ۱۰) طرح صنعتیمدت حمایت حقوق انحصاری 

 هدر نمایشگا طرح صنعتیحمایت 

 مادۀ نزدهم:

قت قرار می مؤنمایش گذاشته شود، مورد حمایت  هدر نمایشگاه رسمی داخلی یا بین المللی ب طرح صنعتیهرگاه  (۱)

 گیرد.

 حمایت موقت شامل موارد مندرج مادۀ هشتم این قانون نمی باشد. (۲)

 پرداخت فیس

 مادۀ بیستم:

 ، جهت حفاظت حق انحصاری فیس تعیین شده را به دفتر ثبت بپردازد.صنعتی ثبت شده مکلف استمالک طرح  (۱)

، میعاد حمایت طرح مذکور ( این ماده را تأدیه ننماید۱)ثبت شده فیس مندرج فقرۀ  طرح صنعتیهرگاه مالک  (۲)

 تعلیق و موضوع طور کتبی به مالک آن اطالع داده می شود.

طرح ، ننماید تأدیهماه فیس را همراه با جریمۀ آن ( ۶)ه، هر گاه مالک در خالل ( این ماد۲)در حالت مندرج فقرۀ  (۳)

 ثبت شده از دفتر ثبت حذف می گردد. صنعتی

 آن در مقررۀ مربوط تنظیم می گردد.خیر تأپرداخت فیس ثبت، حفاظت و جریمۀ طرز  (۴)

 حقوق انحصاری

 مادۀ بیست و یکم:

ثبت شده در میعاد مندرج مادۀ هجدهم این قانون، می تواند مانع استفاده، فروش، کاپی و هر نوع  طرح صنعتیمالک 

 استعمال غیر قانونی طرح مربوط که مقاصد آن تجارت باشد، گردد.

 دسترسی عامه به معلومات

 مادۀ بیست و دوم:

ه وقت آن از طرف دفتر ثبت تعیین می ، بدون پرداخت فیس در جریان روز های کاری کهر شخص می تواند (۱)

 گردد، به دفتر ثبت دسترسی داشته باشد.

بعد از پرداخت فیس تعیین شده مندرج مقرره، نقل اسناد تصدیق شده و معلومات مرتبط به  هر شخص می تواند (۲)

 را از دفتر ثبت به دست آورد. طرح صنعتی
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صل چهارمف  

 احکام متفرقه

 پرداخت خساره وارده

 بیست و سوم: مادۀ

متخلفین احکام مندرج این قانون از طرح محکمۀ ذیصالح مکلف به پرداخت خساره وارده، حق الزحمه وکیل مدافع و 

 سایر مصارف می باشد.

 تحویل مبالغ حاصله به حساب واردات دولت

 مادۀ بیست و چهارم:

 انک می گردد.مبالغ تحصیل شدۀ مندرج احکام این قانون به حساب واردات دولت تحویل ب

 وضع مقرره ها و طرز العمل ها

 مادۀ بیست و پنجم:

وزارت تجارت و صنایع می تواند، به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، مقرره را پیشنهاد و طرز العمل ها و 

 لوایح را که مغایر احکام این قانون نباشد، وضع نماید.

 تاریخ انفاذ

 مادۀ بیست و ششم:

 تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.این قانون از 

 


