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  بِإسمه تعالیبِإسمه تعالی
  8686 پائیز  پائیز فهرست مطالب فصلنامه قضاییفهرست مطالب فصلنامه قضایی

  
  صفحهصفحه                        عنوانعنوان
  9...................................................................................................................................مقدمه

  10..................................................................قوانین مصوب مربوط به قوه قضاییه: بخش اول
مجرمان وانتقال  استرداد  ـ قانون پروتکل اصالحی موافقتنامه قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی،کیفری،احوال شخصیه،1

  12.....................................صفیۀ ترکه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه محکومان به زندان وت
  13.................................................... ـ قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به معاهدۀ همکاری درثبت اختراعات2

  187.....................................................کشور  دیوان عالی وحدت رویه و اصراریآراء : بخش دوم
حیت شورای اصالحات ارضی نسبت به اصالح اسناد  هیأت عمومی راجع به صال2/5/86 ـ 702 ـ رأی وحدت رویه شماره 1

  188............................................................................................................................................................مربوط به نسقهای زراعی 
  192.... هیأت عمومی راجع به صالحیت دادگاههای رسیدگی کننده به دعوی مطالبۀ نفقه22/3/86 ـ 699 ـ رأی وحدت رویه شماره 2
عمومی وانقالب دررسیدگی به اتهام  هیأت عمومی راجع به صالحیت دادگاههای 24/7/86 ـ 704 ـ رأی وحدت رویه شماره 3

  196.....................................................................................................................................................اخالل درنظام اقتصادی کشور

  200.........................................هیأ ت عمومی دیوان عدالت اداری ... آراء وحدت رویه و: بخش سوم
 هیأت عمومی در ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و امالک مبنی بر الزام دفترخانه به افتتاح حساب 196 ـ رأی شماره 1
 202................................................................................................................................................................................الحسنه قرض

 شورای اسالمی شهر ارومیه مبنی بر وضع عوارض متعلقه 6/10/79 مصوبه 63 هیأت عمومی در ابطال بند 316ی شماره  ـ رأ2
  204...................................................................................................................................................در حین تفکیک و افراز اراضی 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تغییر 24/2/83 -4195/34/1 هیأت عمومی در ابطال بخشنامه 320 و 319 رأی شماره -3
  207............................................................................................................................................................................محل دفتر خانه

 سازمان تأمین 27/2/84 -15929/2020دستورالعمل شماره ) ب( بند 6 هیأت عمومی در ابطال ردیف 291 رأی شماره -4
  209..................................................................................................................................اجتماعی در احتساب حقوق بازنشستگی

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور 31/6/78 -34037/22/2 هیأت عمومی در ابطال بخشنامه شماره 273 رأی شماره -5
  211....................................................................................................ردن دایره شمول قانون نظام هماهنگ پرداختدر محدود ک

 کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و امالک 13/3/77 هیأت عمومی در ابطال بند یک نظریه 321 رأی شماره -6
  213........................................................................کشور دایر بر عدم ورود هیأت عمومی در اعتراض نسبت به نظریات مشورتی
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 1/28-356دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره  هیأت عمومی در ابطال 326 رأی شماره -7
  215...............................................................................................................................................................................9/2/81مورخ 

 -15273/34/1 و دستورالعمل 1365 مجموعه بخشنامه ها ثبتی تا مهر 48 هیأت عمومی در ابطال بند 181 رأی شماره -8

  217.........موافقت اتحادیه در تنظیم اجاره نامه رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در الزام دفاتر اسناد در جلب 2/5/80
 آیین نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویب نامه 10 هیأت عمومی در ابطال تبصره ماده 287 و 286 رأی شماره -9
  219................................................ هیأت وزیران در موردی مواقف نظرش عدم اخذ پذیره بوده است22/2/65 -13078شماره 

ب ط /1028 و 29/10/82ب ط هـ م مورخ /1566یأت عمومی در ابطال دستور العمل های شماره  ه293 و 292 رأی شماره -10
  221..........شرکت ملی پاالیش و فرآورده های نفتی ایران مبنی رفع و تبعیض از فارغ التحصیالن دانشگاه های مختلف 16/8/83هـ م مورخ 

 گمرک ایران در 9/9/83 مورخ 2636028/24102/290 هیأت عمومی در عدم ابطال دستورالعمل شماره 284 رأی شماره -11
  223..........................................................................................................................................................تعیین بهای کاالی وارداتی

 سازمان تأمین اجتماعی در نفی 29/10/82 مورخ 99082/4020 هیأت عمومی در ابطال بخشنامه 308 رأی شماره -12
  225..........................................................................................................................پرداختهای سازمان به مراکز غیر طرف قرارداد

 سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی 22/12/1384 -760/89039خشنامه  هیأت عمومی در ابطال ب275 رأی شماره -13
  228.............................................................................................................................در وضع قواعد آمره مورد مأموریت کارکنان 

  230...... هیأت عمومی در عدم اجرای طرح دولتی در ملک شاکی که موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته شده197 رأی شماره -14
  232......... نیم درصد عوارض از شرکتهای واقع در شرکت های صنعتی توسط شهرداریها هیأت عمومی در مطالبه348 رأی شماره -15
  233.......................................................................................... هیأت عمومی در انتقال از محل خدمت349 رأی شماره -16
  234......................................... دی قم19 هیأت عمومی در شمول قانون کار به کارگران فرهنگسرای 272 رأی شماره -17
  236.................................................................. غیر انتفاعی هیأت عمومی در حق الثبت خرید مدرسه200 رأی شماره -18
  238..................... هیأت عمومی در تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی334 و 333 و 332 رأی شماره -19
 هیأت عمومی در عدم تأثیر هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگرانی که 383 رأی شماره -20

  238......................................................................................................................................................قراردادشان قطعی شده است
  240.............................................................. هیأت عمومی در اعالم تعارض در دو رأی دیوان عدالت383ی شماره  ـ رأ21
  242............. قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان18 هیأت عمومی در نحوه اعمال ماده 198 رأی شماره -22
ب نیروی هوایی  دستورالعمل نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه مصو2 هیأت عمومی در ابال ماده 355 رأی شماره -23

  244......................................................................................................................................................ارتش جمهوری اسالمی ایران
  246............................... هیأت عمومی در ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری507 رأی شماره -24
  249................................. نشست شورای آموزش پزشکی58 هیأت عمومی در ابطال مصوبه 505 و 504 ـ رأی شماره 25
  251......................نی از استخرهای خصوصی مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در ابطال مصوبه اخذ عوارض عی338 ـ رأی شماره 26
 معاون بیمه و درمان سازمان بیمه 11/6/83پ ـ /23378/1100 هیأت عمومی در ابطال بخشنامه شماره 201 ـ رأی شماره 27
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  253..................................................................................................................................................................خدمات درمانی کشور
 شورای 29/10/83 و چهارمین جلسه  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه بیست438 ـ 437 ـ رأی شماره 28

  255...............................................................اسالمی شهر تهران در تعیین عوارض تغییر کاربری امالک واقع در طرحهای دولتی
 هیأت 6/2/73 هـ ـ 16ت/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال قسمتی از تصویب نامه 527 ـ رأی شماره 29

  257.............................................................................................نگی نیستوزیران در اینکه تفنگهای باری در زمره سالحهای ج
 نیروی 26/8/83ق ـ /ح/1/250/01/402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال دستورالعمل شماره 352 ـ رأی شماره 30

  260.....................................................................................................................انتظامی در خصوص نحوه تعامل با مقامات قضایی
 صنایع و معاون در  وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت8/4/83 هیأت عمومی در ابطال دستورالعمل 260 ـ رأی شماره 31

  262.................................................................................................................کیفیت تشخیص کارگران مازاد و تعیین تکلیف آنها
 در نحوه هزینه کردن 1368 آیین نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر 14 هیأت عمومی در ابطال ماده 354 ـ رأی شماره 32
  266......................................................................................................................................................................های مأخوذه جریمه

  268.... هیأت عمومی25/5/83 ـ 206مه شماره  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اصالح دادنا684 ـ رأی شماره 33
  271............... آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت39 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 393 رأی شماره -34
 مورخ 250/60362/58180 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 389 رأی شماره -35

  273......................................................................................................................موزش و پرورش شهرستان سقز اداره آ11/11/83
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای 335 رأی شماره -36

  275............................................................................................................................................................................نیروهای مسلح
سط التفاوت حق بیمه تو  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم امکان الزام قانونی به پرداخت مابه345 ـ رأی شماره 37

  277......................................................................................................................وزارت جهاد کشاوری به سازمان تأمین اجتماعی
  279...................... هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کارکنان شرکتهای تعاونی مصرف361 ـ رأی شماره 38
  281.......العاده اشتغال مأموریت خارج از کشور  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فوق496 ـ رأی شماره 39

  283...............................................های مربوط به قوه قضاییه  ودستورالعملآیین نامه: بخش چهارم
  284........................................... برنامه چهارم131 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 2 و تبصره 15 و 8 ـ دستورالعمل مواد 1
  289............................................................................. ـ دستورالعمل تسریع درپرداخت خسارت جانی بیمۀ شخص ثالث2
  293...................................................................... 10 ـ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع مادۀ 3
  295....................................................................1382 مصوب –قانون تجارت الکترونیک ) 32مادۀ ( ـ آئین نامۀ اجرایی 4
  303..........................................................23/5/1384 ـ اصالحیۀ تعرفۀ دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 5
  305..................................................................... ـĤیین نامه اجرایی شوراهای حل اختالف تخصصی دیوان عدالت اداری6
  308.......................................................................................................... ـ آیین نامه نظام جامع اطالع رسانی قوۀ قضائیه7
  316................................................................................................................ ـ آیین نامه احوال شخصیۀ زرتشتیان تهران8
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  327.............................................................................های قوه قضاییه بخشنامه :بخش پنجم
  328......................................................................................................................................... ـ اعطای مرخصی به زندانیان 1
  329..................................................... ـ نمونه مکاتبات دستورالعمل تسریع درپرداخت خسارت جانی بیمۀ شخص ثالث2
  332........................................................................................................................ ـ تذکراتی درجلوگیری ازاطالۀ دادرسی3
  334.................................................................................................درمورد قبالً قضاوت کرده ـ  ممنوعیت وکیل از وکالت 4
  335....................................................................................................................................... ـ رعایت پوشش کامل اسالمی5
قانون تشکیل دادگاههای ) اصالحی (18 ـ لزوم دقت درتنظیم گزارشات پرونده های موضوع مادۀ واحدۀ قانون اصالح مادۀ 6

  336...........................................................................................................................................................................عمومی وانقالب 
  337......................................................................................... ماه3 ـ  لزوم تکمیل مشخصات افراد ممنوع المعامله ظرف 7
  338.............................................ی راجع به اموال عمومی ورسیدگی شوراهای حل اختالف دراموال دولتی ـ صلح دعاو8
  339...................................................................................................... ـ لزوم رعایت اصول حفاظتی ومراقبت ازپرونده ها9

  340.......................................................................................... ـ لزوم کنترل پرداخت اقساط بدهی محکومیت های مالی10
  341.......................................................................................................................... ـ اعطای مرخصی به محکومان زندانی11
  342..............................................................................................51ل  قانون ثبت مصوب سا34 ـ مغایر شرع بودن ماده 12
  343...........ها در انتخاب عضو حقوقدان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان   ـ تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری13

  345.........................................................نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه : بخش ششم
  346...................................................................................................... 1/10/83-672 ـ خلع ید ورأی وحدت رویۀ شمارۀ 1
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  باسمه تعالی

  :مقدمه
 قانون آیین دادرسی 3 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده 167 قانونی مندرج در اصل از آنجائی که تکلیف

دادگاه های عمومی و انقالب در امر مدنی قاضی را مکلف به پیدا کردن حکم قضیه در متون قانونی یا منابع معتبر اسالمی یا 
و جمع آوری متون قانونی و آراء و مدت رویه صادره از فتاوای معتبر در رسیدگی به دعوا و حل و فصل منازعات می نماید 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با رسیدگی قضایی و نظریات 
 آموزش قوه مشورتی صادره از اداره حقوقی قوه قضائیه کمک زیادی به این هدف می نماید فلذا به مانند روش گذشته معاونت

 قوه قضائیه را که 8قضائیه با هدف فراهم آوردن منابع است اول صادره از مراکز قانونی و مشورتی کشور فصل نامه شماره 
اختصاص به فصل پاییز دارد حضور همکاران محترم و نظر قضایی تقدیم می دارد، باشد که این گام به همکاران قضایی در 

  .ل اختالفات و منازعات، کمک نمایدرسیدگیها و محاکمات و حل و فص
  
  

  علیه توکلت و الیه انیب... و ما توفیقی اال با

  معاونت آموزش قوه قضائیه
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های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، قانون پروتکل اصالحی موافقتنامه همکاری قضائی در زمینه
  ان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه بین دولت استرداد مجرم

  جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه
  

های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، ماده واحده ـ پروتکل اصالحی موافقتنامه همکاری قضائی در زمینه
 دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه بین

  .شودبه شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  های حقوقی، بازرگانی، کیفری، پروتکل اصالحی موافقتنامه همکاری قضائی در زمینه

  دان و تصفیه ترکه بین دولت احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زن
  جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه

  
مابین، جهت دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در راستای گسترش همکاریهای قضائی فی

 میالدی به 15/5/1999 هجری شمسی برابر با 25/2/1379اصالح موافقتنامه همکاری قضائی بین دو کشور که در تاریخ 
  :االجراء گردیده است به شرح ذیل توافق نمودندامضاء طرفین رسیده و الزم

  )1(بند 
  .گرددحذف می» جرم مواد مخدر یا«موافقتنامه عبارت ) 67(در بند پنجم ماده 

  )2(بند 
  .گردداالجراء و جزء الینفک موافقتنامه محسوب میموافقتنامه الزم) 99(این پروتکل مطابق ماده 

 میالدی در شهر 10/8/2006 هجری شمسی برابر با 19/5/1385این پروتکل اصالحی با یک مقدمه و دو بند در تاریخ 
  .دمشق در دو نسخه به زبانهای فارسی و عربی تنظیم و به امضاء نمایندگان دو کشور رسید

  
  از طرف            از طرف

  هدولت جمهوری عربی سوری      دولت جمهوری اسالمی ایران
  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل پروتکل اصالحی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 
 به تأیید شورای 31/5/1386پانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .نگهبان رسید
  عادلداد رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی ح
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  قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به معاهده همکاری

  در ثبت اختراعات
 خرداد 29شود به معاهده همکاری در ثبت اختراعات مصوب  ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می

 1979 سپتامبر 28(هجری شمسی  1358 مهر 6 اصالح شده در -) میالدی1970 ژوئن 19برابر با ( هجری شمسی 1349
   هجری شمسی 1380 مهر 11و )  میالدی1984 فوریه 3( هجری شمسی 1362 مهر 14و تجدیدنظر شده در ) میالدی

  . ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد معاهده تودیع نماید-) میالدی2001 اکتبر 3(
ای دولت جمهـوری اسـالمی ایـران محفـوظ اسـت و دولـت در                معاهده بر ) 64( موارد حق شرط مقرر در ماده        -1 تبصره

  .تواند نسبت به اسقاط حق شرطهای مقرر در ماده مزبور اقدام نماید صورت اقتضاء می
معاهده توسط دولت جمهوری اسالمی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهـم                ) 59( اعمال مفاد ماده     -2تبصره  

  .ی ایران استقانون اساسی جمهوری اسالم) 139(
معاهده منوط به تصویب در مجلـس       ) 61(ماده  ) 3(جزء  ) ب(های ناشی از اجراء بند        االجراء شدن اصالحیه     الزم -3تبصره  

  .باشد شورای اسالمی می
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  معاهده همکاری در ثبت اختراعات
  کشورهای متعاهد،

  لوژی،با ابراز عالقه به مشارکت در پیشرفت علم و تکنو
  با ابراز عالقه به تکمیل حمایت قانونی از اختراعات،

با ابراز عالقه به تسهیل و کم هزینه کردن کسب حمایت برای اختراعات در موردی که کسب حمایت در چند کشور مورد 
  نظر باشد،

یری در سطح ملی و با ابراز عالقه به ترویج و تسریع توسعه اقتصادی درکشورهای در حال توسعه از طریق اتخاذ تداب
الوصول  ای با هدف افزایش کارآیی نظامهای حقوقی آنان در زمینه حمایت از اختراعات از طریق ارایه اطالعات سهل منطقه

حلهای فناوری قابل اعمال نسبت به نیازهای خاص آنان و تسهیل در دسترسی به حجم دائماً فزاینده  درباره دسترسی به راه
  فناوری نوین،
الذکر را تا حد زیادی تسیهل خواهد نمود، این  که انجام همکاریها بین کشورها، نیل به اهداف فوق تقاد به اینو با اع

  .اند معاهده را بین خود منعقد ساخته
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  مقررات مقدماتی

  ـ تأسیس اتحادیه1ماده 
ی را به منظور همکاری در ا اتحادیه) شود نامیده می» کشورهای متعاهد«که از این پس( کشورهای طرف این معاهده -1

این . دهند های حمایت از اختراعات و ارایه خدمات خاص فنی تشکیل می تسلیم اظهارنامه، جست و جو و بررسی اظهارنامه
  .نامیده خواهد شد» المللی همکاری در ثبت اختراعات اتحادیه بین«اتحادیه به نام 

 که به موجب مقررات مندرج در کنوانسیون پاریس برای یک از مقررات این معاهده در جهت تضعیف حقوقی  هیچ-2
  .حمایت از حقوق مالکیت صنعتی برای اتباع یا مقیمین کشورهای عضو آن کنوانسیون مقرر گردیده تفسیر نخواهد شد

  
  ـ تعاریف2ماده 

  :که به گونه دیگری به صورت صریح ذکر شده باشد در این معاهده و آیین نامه مگر این
به معنای اشاره به » اظهارنامه«شود و اشاره به  ای برای حمایت از یک اختراع اطالق می به اظهارنامه» مهاظهارنا «-1
 مدلهای اشیاء  های اختراع اشیاء مصرفی، گواهینامه های گواهی ثبت اختراعات، گواهینامه مخترعین، گواهینامه اظهارنامه

تراع، گواهینامه تکمیل اختراع مخترعین و گواهینامه تکمیل اشیاء مصرفی مصرفی، ورقه اختراع تکمیلی یا گواهینامه تکمیل اخ
  .خواهد بود

به اشاره به ورقه ثبت اختراعات، گواهینامه مخترعین، گواهینامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی، » ورقه اختراع« اشاره به -2
های تکمیل اختراع  ختراع مخترعین و گواهینامهگوهینامه ثبت مدلهای مصرفی، گواهینامه تکمیل اختراع، گواهینامه تکمیل ا

  .شود اشیاء مصرفی تفسیر می
  .شود که به وسیله یک مرجع ملی صادر شده باشد به ورقه اختراعی اطالق می» ورقه اختراع ملی «-3
رای اختیار الدولی که دا شود که از طرف مرجع ملی یا مرجع بین به ورقه اختراعی اطالق می» ای ورقه اختراع منطقه «-4

  .های اختراع معتبر در بیش از یک کشور باشد صادر شده باشد صدور ورقه
  .شود ای اطالق می ای برای ثبت اختراع در سطح منطقه به اظهارنامه» ای اظهارنامه منطقه «-5
ای به جز  منطقههای اختراع  های اختراع ملی و ورقه ها برای ورقه به اشاره به اظهارنامه»  ملی اظهارنامه« اشاره -6
  .شود هایی که به موجب این معاهده تسلیم شده است، تفسیر می اظهارنامه
  .شود که به موجب این معاهده تسلیم شده باشد ای اطالق می به اظهارنامه» المللی اظهارنامه بین «-7
  .شود فسیر میالمللی ت های بین های ملی و اظهارنامه به اشاره به اظهارنامه» اظهارنامه« اشاره به -8
  .شود ای تفسیر می های اختراع منطقه های اختراع ملی و ورقه به اشاره به ورقه» ورقه اختراع« اشاره به -9

شود، یا در صورتی که اظهارنامه  به اشاره به قانون ملی یک کشور متعاهد تفسیر می» قانون ملی« اشاره به -10
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های  شود که به موجب آن تسلیم اظهارنامه ای تفسیر می د با اشاره به معاهدهای مطرح باش ای و یا ورقه اختراع منطقه منطقه
  .پذیرد ای صورت می ای و یا صدور ورقه اختراع منطقه منطقه

  :شود ها به موارد زیر اطالق می از لحاظ محاسبه مهلت» تاریخ حق تقدم «-11
باشد، تاریخ مزبور تاریخ تسلیم ) 8(به موجب ماده المللی حاوی یک ادعای حق تقدم   در موردی که اظهارنامه بین-الف
  .ای است که در آن حق تقدم ادعا شده است اظهارنامه
المللی حاوی چندین حق تقدم باشد، تاریخ مزبور تاریخ تسلیم اولین   بین ، اظهارنامه)8( در صورتی که طبق ماده -ب

  .اظهارنامه است که در آن حق تقدم ادعا شده است
المللی اظهارنامه  نباشد، تاریخ تسلیم بین) 8(المللی حاوی ادعای حق تقدم طبق ماده  ی که اظهارنامه بین در مورد-ج

  .مذکور خواهد بود
. شود که مسؤولیت صدور ورقه اختراع به آن محول است به مرجع دولتی یک کشور متعاهد اطالق می» اداره ملی «-12
شود که چندین کشور وظیفه صدور ورقه اختراع  الدولی تفسیر می  هر مرجع بینهمچنین به اشاره به» اداره ملی«اشاره به 

که الاقل یکی از آن کشورها جزء کشورهای متعاهد باشد و همچنین  اند، مشروط بر این ای را به آن محول نموده منطقه
نامه آن در مورد ادارات ملی مقرر   و آییناالشعار به آن مرجع اجازه داده باشند تعهدات و اختیاراتی که این معاهده کشورهای فوق

  .داشته را به عهده بگیرد
کند و به موجب مقررات  ای که از طرف کشور مذکور عمل می به اداره ملی یک کشور یا اداره» اداره تعیین شده «-13

  .شود فصل اول این معاهده توسط متقاضی تعیین شده باشد اطالق می
کند و آن را متقاضی طبق  ای که از طرف کشور مذکور عمل می لی یک کشور یا ادارهبه اداره م» اداره منتخب «-14

  .شود مقررات فصل دوم این معاهده انتخاب نموده باشد، اطالق می
المللی به آن تسلیم  شود که اظهارنامه بین الدولی اطالق می به اداره ملی یا سازمان بین» اداره دریافت کننده «-15

  .شود می
  .شود المللی همکاری در ثبت اختراعات اطالق می  بین به اتحادیه» حادیهات «-16
  .شد به مجمع اتحادیه اطالق می» مجمع «-17
  .شود به سازمان جهانی مالکیت معنوی اطالق می» سازمان «-18
حد حمایت از مالکیت المللی مت شود و تا زمانی که دفتر بین المللی سازمان اطالق می به دفتر بین» المللی دفتر بین «-19

  .شود وجود داشته باشد، به آن دفتر اطالق می) BIRPI(معنوی 
وجود ) BIRPI(المللی متحد حمایت از مالکیت معنوی  به مدیر کل سازمان و تا زمانی که دفتر بین» مدیر کل «-20

  .شود دارد به مدیران آن دفتر اطالق می
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  المللی ی بینالمللی و جست و جو فصل اول ـ اظهارنامه بین

  المللی  ـ اظهارنامه بین3ماده 
المللی  های بین توان به صورت اظهارنامه های حمایت از اختراعات در هر یک از کشورهای متعاهد را می  ـ اظهارنامه1

  .طبق این معاهده تسلیم نمود
ند ادعا و عنداللزوم یک یا چند نقشه نامه شامل تقاضا، توصیف، یک یا چ المللی برابر این معاهده و آیین  اظهارنامه بین-2

  .و یک خالصه خواهد بود
توان از آن برای منظور دیگر خصوصاً تفسیر حدود حمایت   خالصه صرفاً به منظور ارایه اطالعات فنی است و نمی-3

  .مورد درخواست استفاده نمود
  :المللی باید  اظهارنامه بین-4
  .ه باشدبه یکی از زبانهای مقرر شده تنظیم شد) 1(
  .در آن الزامات مربوط به شکل اظهارنامه و ضمائم آن رعایت شده باشد) 2(
  .الزامات مقرر شده مربوط به وحدت اختراع در آن رعایت شده باشد) 3(
  .های مقرر شده باشد مشمول پرداخت هزینه) 4(

  
   ـ تقاضا4ماده 

  : تقاضا حاوی موارد زیر خواهد بود-1
  .المللی طبق این معاهده رسیدگی شود که به اظهارنامه بین ندرخواستی دایر بر ای) 1(
المللی، حمایت از اختراع در آن کشور یا کشورها، مورد نظر  تعیین کشور یا کشورهای متعاهد که طبق اظهارنامه بین) 2(
 داشته باشد و ای وجود ؛ اگر برای هر یک از کشورهای تعیین شده امکان ثبت اختراع منطقه)کشورهای تعیین شده(است 

ای را به جای ورقه اختراع ملی تحصیل نماید این موضوع باید در تقاضا ذکر شود؛ اگر  متقاضی مایل باشد که ورقه اختراع منطقه
ای، متقاضی نتواند اظهارنامه خود را به کشورهای خاصی از اعضای آن معاهده محدود  به موجب یک معاهده ثبت اختراع منطقه

ای، به عنوان تعیین تمامی کشورهای عضو   از آن کشورها و اظهار تمایل دایر به تحصیل ورقه اختراع منطقهنماید تعیین یکی
آن معاهده خواهد بود؛ اگر به موجب قانون ملی کشور تعیین شده، تعیین آن کشور دارای اثر اظهارنامه برای تحصیل ورقه 

  .ای  بود دایر بر تمایل به تحصیل ورقه اختراع منطقهای خواهد ای باشد، تعیین آن کشور قرینه اختراع منطقه
  ).در صورت وجود نماینده(نام و سایر اطالعات و مشخصات مقرر شده درباره متقاضی و نماینده او ) 3(
  .عنوان اختراع) 4(
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ده، ارایه نام و سایر اطالعات مقرر شده درباره مخترع در موردی که به موجب قانون ملی حداقل یک کشور تعیین ش) 5(
دهد که بتوان آنها را در زمان  نمود که قانون ملی آنها ارایه چنین مشخصاتی را ضروری دانسته ولی در عین حال اجاره می

  .مؤخرتری نسبت به زمان تسلیم اظهارنامه ملی ارایه کرد
  .های مقرر شده ظرف مهلت تعیین شده خواهد بود  تعیین هر کشور مستلزم پرداخت هزینه-2
تعیین یک کشور به منزله این است که حمایت مورد نظر متشکل از اعطاء ورقه اختراع به وسیله یا برای آن کشور  -3

در مورد این . باشد) 43(تعیین شده خواهد بود مگر در مواردی که متقاضی خواهان هر یک از انواع دیگر حمایت مندرج در ماده 
  .ودجاری نخواهد ب) 2(ماده ) 2(بند مقررات بند 

ای  یک از کشورهای تعیین شده  عدم ذکر نام و سایر اطالعات و مشخصات مقرر شده درباره مخترع در تقاضا، در هیچ-4
دهد که بتوان آنها را مؤخر بر تسلیم  که قانون ملی آنها ارایه چنین مشخصات و اطالعاتی را الزامی دانسته ولی اجازه می

یک  بر عدم تسلیم چنین اطالعات و مشخصات طی اطالعیه جداگانه در هیچ.  نخواهد بوداظهارنامه ارایه نمود دارای هیچ اثری
  .ای که قوانین ملی آنها ارایه چنین مشخصاتی را الزامی نداند اثر مترتب نخواهد بود از کشورهای تعیین شده

  
   ـ توصیف5ماده 

 به نحوی که شخصی که در آن رشته مهارت دارد توصیف اختراع باید اختراع را به قدر کافی کامل و روشن افشاء نماید
  .بتواند آن اختراع را عملی کند

  
   ـ ادعاها6ماده 

ادعاها باید واضح و منجز بوده و به . شود تعریف گردد در ادعا یا ادعاها، باید موضوعی که حمایت برای آن درخواست می
  .وسیله توصیف کامالً تأیید شوند

  
  ها  ـ نقشه7ماده 

  .ها زمانی الزامی است که برای فهم اختراع ضروری باشند این ماده ارایه نقشه) 2(بند ) 2(یت مقررات جزء  با رعا-1
  :ها برای اختراع ضروری نباشد ها باشد ولو این که وجود نقشه  هرگاه تبیین ماهیت اختراع مستلزم ارایه نقشه-2
  .المللی ارایه نماید نامه بینها را به هنگام تسلیم اظهار تواند این نقشه متقاضی می) 1(
  .ها در مهلت مقرر اقدام نماید تواند از متقاضی بخواهد که نسبت به تسلیم این نقشه هر اداره تعیین شده می) 2(

   ـ ادعای حق تقدم8ماده 
ز ای باشد که حاکی ا تواند حاوی اعالمیه مقرر گردیده میالمللی همان طور که در آیین نامه   اظهارنامه بین-1
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کنوانسیون پاریس برای حمایت از «ادعای حق تقدم یک یا تعداد بیشتری اظهارنامه قبلی که برای یا در هر کشور عضو 
  .اند تسلیم شده» مالکیت صنعتی

این ) 1(این بند شرط مربوط و اثر ناشی از هر ادعای حق تقدم اعالم شده طبق بند ) ب( با  رعایت مفاد جزء - الف-2
  .کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تجدیدنظر شده در استکهلم خواهد بود) 4(رر در ماده ماده به نحو مق

المللی که برای آن حق تقدم به استناد یک یا چند اظهارنامه که قبالً در، یا برای یک کشور عضو   اظهارنامه بین-ب
المللی که فقط یک کشور را تعیین نموده مورد ادعا  هارنامه بینتسلیم گردیده یا ادعا بوده یا در موردی که حق تقدم در یک اظ

  .باشد شرایط و اثر ادعای حق تقدم در آن کشور تابع قانون ملی کشور مزبور خواهد بود
  

   ـ متقاضی9ماده 
  .المللی را تسلیم نماید تواند اظهارنامه بین  هر شخص مقیم یا تابع یک کشور متعاهد می-1
به مقیمین و اتباع هر کشور و به کارگیری این مفاهیم در مواردی که متقاضیان متعدد وجود داشته تواند   مجمع می-2

  .اند نامه تعریف شده باشند و یا در مواردی که متقاضیان برای همه کشورهای تعیین شده یکسان نباشند در آیین
  

   ـ اداره دریافت کننده10ماده 
ای تسلیم خواهد شد که آن را طبق مقررات این معاهده و آیین نامه   کننده مقرر شدهالمللی به اداره دریافت اظهارنامه بین

  .کنترل و بررسی خواهد نمود
  

  المللی و اثرات مترتب بر آن  ـ تاریخ تسلیم اظهارنامه بین11ماده 
لی اظهارنامه تلقی خواهد المل المللی را به عنوان تاریخ تسلیم بین  اداره دریافت کننده، تاریخ دریافت اظهارنامه بین-1

  :که در زمان دریافت اظهارنامه وجود شرایط زیر برای آن اداره محقق باشد نمود مشروط بر این
  المللی به اداره دریافت کننده نباشد، متقاضی به دالیل اقامتی یا تابعیتی فاقد حق تسلیم اظهارنامه بین) 1(
  .نظیم شده باشدالمللی به زبان تعیین شده ت اظهارنامه بین) 2(
  :المللی حداقل حاوی نکات زیر باشد اظهارنامه بین) 3(

  .المللی تنظیم شده است  اشاره دال بر این که اظهارنامه تسلیمی با هدف و قصد و نیت اظهارنامه بین-الف
  . تعیین حداقل یک کشور متعاهد-ب
   نام متقاضی به نحو مقرر،-ج
  . توصیف اختصاص دارد قسمتی که از ظاهر آن معلوم شود به-د
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  . قسمتی که از ظاهر آن معلوم شود که به ادعا یا ادعاها اختصاص دارد-ه
این ) 1(المللی تشخیص دهد که الزامات مندرج در بند   اگر اداره دریافت کننده در زمان دریافت اظهارنامه بین- الف-2

  .نماید تا اصالحات الزم را به عمل آورد مه دعوت میماده رعایت نشده است، در آن صورت متقاضی را وفق مقررات آیین نا

نامه تاریخ   چنانچه متقاضی دعوت مزبور را اجابت نماید و اصالحات را انجام دهد، اداره دریافت کننده وفق آیین-ب
  .دریافت نسخه اصالح شده را به عنوان تاریخ تسلیم اظهارنامه مالک عمل قرار خواهد دارد

این ماده ) 1(بند ) 3(تا ) 1(المللی که الزامات مقرر مندرج در جزءهای  ، هر اظهارنامه بین)64( ماده )4( با رعایت بند -3
المللی دارای اثر اظهارنامه ملی عادی در هر یک از  المللی را دریافت نماید از تاریخ تسلیم بین را رعایت و تاریخ تسلیم بین

  . عنوان تاریخ واقعی تسلیم در هر یک از کشورهای تعیین شده تلقی خواهد شدکشورهای تعیین شد خواهد بود و تاریخ مزبور به
این ماده را رعایت نموده باشد در حکم ) 1(بند ) 3(تا ) 1(المللی که الزامات مندرج در جزءهای   هر اظهارنامه بین-4

  .ت صنعتی خواهد بودتسلیم اظهارنامه ملی عادی به معنای مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکی
  المللی المللی و مرجع جست و جوی بین المللی به دفتر بین  ـ ارسال اظهارنامه بین12ماده 

نسخه (و نسخه دیگر ) نسخه اصلی(شود  المللی در اداره دریافت کننده نگهداری می  یک نسخه از اظهارنامه بین-1
المللی مذکور  به مرجع جست و جوی بین) نسخه جست و جو(یگری نیز نسخه د. گردد المللی ارسال می برای دفتر بین) بایگانی
  .شود به نحو مقرر در آیین نامه ارسال می) 16(در ماده 
  .المللی خواهد بود  نسخه بایگانی در حکم نسخه اصلی اظهارنامه بین-2
المللی مسترد شده تلقی  امه بینالمللی نسخه بایگانی را ظرف مهلت تعیین شده دریافت ننماید، اظهارن  اگر دفتر بین-3

  .خواهد شد
  

  المللی برای هریک از ادارات تعیین شده  ای از اظهارنامه بین  ـ امکان دسترسی به نسخه13ماده 
المللی را قبل از انجام مکاتبات  ای از اظهارنامه بین المللی بخواهد که نسخه تواند از دفتر بین  هر اداره تعیین شده می-1

برای آن اداره ارسال نماید و این دفتر نسخه مزبور را در اسرع وقت ممکن پس از گذشت یک سال از تاریخ ) 20 (موضوع ماده
  .حق تقدم برای اداره تعیین شده خواهد فرستاد

المللی خود را به هریک از ادارات تعیین  ای از اظهارنامه بین تواند در هر زمانی که مایل باشد نسخه  متقاضی می- الف-2
  .شده، ارسال دارد

المللی را به هریک  ای از اظهارنامه بین المللی بخواهد که نسخه تواند از دفتر بین  متقاضی هر زمان که مایل باشد می-ب
  .از ادارات تعیین شده، ارسال نماید و این دفتر نسخه مزبور را در اسرع وقت ممکن به اداره تعیین شده، خواهد فرستاد

این بند ) ب(های موضووع جزء  المللی اعالم نماید که مایل به دریافت نسخه تواند به دفتر بین  هر اداره ملی می-ج
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  .مزبور در مورد آن اداره قابل اعمال نخواهد بود) ب(در چنین حالتی جزء . باشد  نمی
  

  المللی  ـ برخی نواقص در اظهارنامه بین14ماده 
مللی این موضوع را بررسی خواهد نمود که اظهارنامه مزبور دارای هریک از ال  اداره دریافت کننده اظهارنامه بین- الف-1

  :نواقص زیر نباشد
  .نامه فقدان امضاء به نحو مقرر در آیین) 1(
  .عدم ذکر مشخصات متقاضی به نحوی که مقرر شده است) 2(
  .نداشتن عنوان) 3(
  .نداشتن خالصه) 4(
  .مه و ضمایم آن در حد مقرر در آیین نامهعدم رعایت الزامات مربوط به شکل اظهارنا) 5(

باشد از متقاضی  المللی دارای هریک از نواقص فوق می  اگر اداره دریافت کننده، تشخیص دهد که اظهارنامه بین-ب
دعوت به عمل خواهد آورد تا ظرف مهلت مقرر اظهارنامه را اصالح نماید و درصورت عدم اصالح، اظهارنامه مسترد شده تلقی 

  .د شد و اداره دریافت کننده مراتب را اعالم خواهد نمودخواه
هایی اشاره کند که در واقع منضم به اظهارنامه نباشد، اداره دریافت کننده مراتب  المللی به نقشه  اگر اظهارنامه بین-2

ها را ارایه دهد تاریخ تسلیم  هاگر متقاضی نقش. تواند آنها را ارایه نماید اعالم خواهد نمود و مشارٌالیه ظرف مهلت مقرر شده می
ها به وسیله اداره دریافت کننده وصول شده باشد در غیر این صورت  المللی تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ نقشه تقاضای بین

  .ها کان لم یکن تلقی خواهد شد هرگونه ارجاع به نقشه
ماده ) 4(بند ) 4(های مقرر در جزء   شده هزینه اگر اداره دریافت کننده تشخیص دهد که در ظرف مهلت مقرر- الف-3

در ارتباط با هریک از کشورهای تعیین شده پرداخت نشده ) 4(ماده ) 2( مقرر در بند  یک از هزینه پرداخت نگردیده یا هیچ) 3(
تب را اعالم خواهد گردد و اداره دریافت کننده اظهارنامه نیز مرا المللی مسترد شده تلقی می است در آن صورت اظهارنامه بین

  .نمود
در مورد ) 4(ماده ) 2( اگر اداره دریافت کننده تشخیص دهد که ظرف مهلت مقرر هزینه تعیین شده به موجب بند -ب

پرداخت شده است، در آن صورت موضوع تعیین کشورهایی که در ) ولی نه همه آنها(یک یا چند کشور از کشورهای تعیین شده 
المللی نیز  ای پرداخت نشده، مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت کننده اظهارنامه بین ر هزینهمورد آنها ظرف مهلت مقر

  .مراتب را به همین نحو اعالم خواهد نمود
المللی، اداره دریافت کننده ظرف مدت مقرر شده تشخیص دهد که هریک از الزامات   اگر پس از تعیین تاریخ بین-4

در آن تاریخ انجام نشده است اظهارنامه مذکور مسترد شده تلقی خواهد شد  و ) 1(ماده ) 1(بند ) 3(لی ا) 1(مذکور در جزءهای 
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  .اداره دریافت کننده مراتب را به همین نحو اعالم خواهد نمود
  

  المللی  ـ جست و جوی بین15ماده 
  .المللی خواهد بود المللی مشمول جست و جوی بین  هر اظهارنامه بین-1
  .المللی کشف سوابق مربوط در مورد اختراع ادعایی است از جست و جوی بین هدف -2
  .انجام خواهد شد) در صورت وجود(ها  المللی براساس ادعاها با توجه مقتضی به توصیف و نقشه  جست و جوی بین-3
ع ادعایی در حد به کشف هر چه بیشتر سوابق مربوط به اخترا) 16(المللی مذکور در ماده   مرجع جست و جوی بین-4

  .امکان اهتمام خواهد ورزید و در هر مورد مدارک مقرر در آیین نامه را ملحوظ نظر قرار خواهد داد
 در صورت تجویز قانون ملی کشور متعاهد، هر متقاضی که اظهارنامه ملی را به اداره ملی آن کشور یا اداره - الف-5

د با رعایت شرایط مقرر در قوانین ملی مزبور درخواست نماید که جست و توان نماید می عمل کننده برای آن کشور تسلیم می
  .ای معمول گردد در مورد چنین اظهارنامه) المللی جست و جوی از نوع بین(المللی  جویی شبیه جست و جوی بین

اند هر اظهارنامه تو  در صورت تجویز قانون ملی کشور متعاهد، اداره ملی کشور یا اداره عمل کننده برای آن کشور می-ب
  .المللی قرار دهد ملی تسلیم شده را مشمول جست و جو از نوع بین

این بند تسلیم شده ) ب(و ) الف(های  المللی تلقی شود و به اداره مذکور در جزء  چنانچه اظهارنامه ملی، اظهارنامه بین-ج
که صالح برای جست و جوی ) 16(ذکور در ماده المللی م المللی توسط مرجع جست و جوی بین باشد، جست و جوی از نوع بین

المللی فاقد  اگر اظهارنامه ملی به زبانی باشد که به تشخیص مرجع جست و جوی بین. المللی است انجام خواهد گرفت بین
المللی براساس ترجمه تهیه شده وسیله متقاضی به زبانی که برای  شرایط الزم برای بررسی است جست و جو از نوع بین

المللی باشد، انجام  های بین المللی برای اظهارنامه المللی مقرر گردیده و مورد قبول مرجع جست و جوی بین های بین هارنامهاظ
المللی تسلیم خواهد  های بین خواهد شد و در مواردی که اظهارنامه ملی و ترجمه آن الزم باشد به شکل مقرر برای اظهارنامه

  .شد
  
  
  

  المللی جوی بین ـ مرجع جست و 16ماده 
تواند یا یک اداره ملی و یا  المللی انجام خواهد شد که می المللی توسط مرجع جست و جوی بین  جست و جوی بین-1

المللی اختراع باشد، که از جمله وظایف آن تهیه گزارشهای جست و جوی مستند در  الدولی نظیر مؤسسه بین یک سازمان بین
  .ها است ورد اختراعات موضوع اظهارنامهخصوص سابقه اختراع ادعایی در م
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المللی وجود داشته باشد،  مراجع متعدد جست و جوی بین» المللی مرجع واحد جست و جوی بین« اگر تا زمان تأسیس -2
 و المللی برای جست ، مرجع با مراجع بین)3(بند ) ب(هر اداره دریافت کننده، طبق مقررات موافقتنامه قابل اجراء مذکور در جزء 

الدولی که واجد شرایط  هر اداره ملی  هر سازمان بین. المللی به وسیله مجمع منصوب خواهند شد های بین جو در مورد اظهارنامه
  .المللی تعیین گردد تواند به عنوان مرجع جست و جوی بین این بند باشد می) ج(مذکور در جزء 

ای بین  الدولی مورد نظر برای انتصاب و نیز انعقاد موافقتنامه ن این انتصاب مشروط به رضایت اداره ملی یا سازمان بی-ب
این موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفین، باالخص . المللی که به تأیید مجمع برسد خواهد بود آن اداره یا سازمان و دفتر بین

المللی را مشخص  و جوی بینالذکر در مورد اعمال و رعایت کلیه قواعد عمومی جست   تعهدات رسمی اداره یا سازمان فوق
  .خواهد نمود

 حداقل الزامات و شرایط الزم، باالخص در خصوص نیروی انسانی و اسناد که هر اداره یا سازمان باید قبل از انتصاب -ج
  .و همچنین در طول مدت انتصاب همواره آنها را رعایت نماید در آیین نامه تعیین خواهد شد

  .های بعدی است ت خواهد گرفت و این مدت قابل تمدید برای دوره انتصاب برای مدت معینی صور-د
گیری درباره تمدید  الدولی یا تصمیم گیری در خصوص انتصاب هر اداره ملی یا سازمان بین  مجمع قبل از تصمیم-هـ 

) کمیته(یل کار گروه دوره انتصاب یا قبل از تصویب خاتمه انتصاب، اظهارات اداره یا سازمان مربوطه را استماع و پس از تشک
  . را نیز اخذ خواهد نمود) کمیته(این معاهده نظر آن کار گروه ) 56(همکاری فنی موضوع ماده 

  
  المللی  ـ آیین کار مرجع جست و جوی بین17ماده 

 که ای خواهد بود المللی تابع مقررات این معاهده، آیین نامه و همچنین موافقتنامه  آیین کار مرجع جست و جوی بین-1
  .المللی آن را طبق مفاد این معاهده و آیین نامه با مرجع مذکور منعقد خواهد نمود دفتر بین
  :المللی تشخیص دهد که  اگر مرجع جست و جوی بین- الف-2
المللی مرجع جست  المللی به موضوعی مرتبط است که به موجب آیین نامه نیازی به جست و جوی بین اظهارنامه بین) 1(

  المللی ندارد و در مورد خاص مرجع مذکور تصمیم به عدم جست و جو بگیرد یا، و جوی بین
المللی معنادار را  ها تا آن حد باشد که جست و جوی بین عدم رعایت الزامات مقرر درباره توصیف، ادعاها یا نقشه) 2(

  .معتزر سازد
لمللی اطالع خواهد داد که گزارش جست و جوی ا در این دو حالت مرجع مذکور مراتب را اعالم و به متقاضی و دفتر بین

  .المللی تهیه نخواهد شد بین
فوق فقط در خصوص برخی از ادعاهای ) 2(بند ) الف(های مذکور در جزء   اگر معلوم شود که هر یک از وضعیت-ب

 ادعاها گزارش المللی موضوع در مورد این ادعاها مشخص و در مورد سایر خصا مصداق دارد، در گزارش جست و جوی بین
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  .این معاهده تنظیم خواهد شد) 18(مذکور طبق ماده 
المللی الزام مربوط به رعایت وحدت اختراع  المللی، تشخیص دهد که اظهارنامه بین  اگر مرجع جست و جوی بین- الف-3

مرجع جست و . داخت نماید اضافی را پر کند که هزینه  از متقاضی درخواست می به نحو مذکور در آیین نامه را رعایت ننموده
المللی تهیه خواهد نمود که به اولین  هایی که اظهارنامه بین المللی گزارش جست و جوی خود را براساس آن قسمت جوی بین

های اضافی الزم ظرف مهلت مقرر در مورد آن  مربوط است مشروط بر این که هزینه) اختراع اصلی(اختراع ذکر شده در ادعاها 
الذکر  های فوق شود که در قبال آنها هزینه المللی پرداخت شده باشد که به اختراعاتی مربوط می ارنامه بینهای اظه قسمت

  .پرداخت گردیده است
تواند مقرر نماید که هرگاه اداره ملی آن کشور تشخیص دهد که درخواست   قانون ملی هر کشور تعیین شده می-ب

های اضافی را  المللی کامالً موجه بوده و در صورتی که متقاضی کلیه هزینه بینمرجع جست و جوی ) 3(بند ) الف(موضوع جزء 
المللی مورد جست و جو قرار نگرفته است، آن بخشها تا حدی که آثار آن  نپرداخته باشد و در نتیجه بخش مربوطه اظهارنامه بین

  .نه ویژه را به اداره ملی آن کشور پرداخت کند که متقاضی هزی در کشور، مورد نظر است، مسترد شده تلقی خواهد شد مگر آن
  

  المللی  ـ گزارش جست و جوی بین18ماده 
  .المللی در مهلت مقرر و شکل تعیین شده تهیه خواهد شد  گزارش جست و جوی بین-1
 المللی المللی را به محض تهیه برای متقاضی و دفتر بین المللی گزارش جست و جوی بین  مرجع جست و جوی بین-2

  .ارسال خواهد کرد
به نحو مقرر در آیین نامه ترجمه ) 17(ماده ) 2(بند ) الف(المللی یا اعالمیه مذکور در جزء   گزارش جست و جوی بین-3

  .گردد المللی تهیه می ترجمه مذکور توسط یا تحت مسؤولیت دفتر بین. خواهد شد
  

  المللی  ـ اصالح ادعاها نزد دفتر بین19ماده 
المللی، این حق را دارد که برای یک بار و در ظرف مهلت معین   از دریافت گزارش جست و جوی بین متقاضی، پس-1
همزمان با این اقدام وی . المللی تسلیم نماید المللی به دفتر بین هایی را در خصوص ادعاهای مذکور در اظهارنامه بین اصالحیه

 تسلیم نموده و طی آن اصالحیه را تشریح و اثراتی را که این تواند یادداشت مختصری را به نحو مقرر در آیین نامه می
  .ها داشته باشد، مشخص نماید ها ممکن است بر توصیف و نقشه اصالحیه
  .المللی تسلیمی آمده است ها افشاء اختراع نباید فراتر از حدی باشد که در اظهارنامه بین  در اصالحیه-2
المللی  ها را فراتر از آنچه در اظهارنامه بین اء موضوع اختراع در اصالحیه اگر قانون ملی هر کشور تعیین شده افش-3

  .گونه اثری در آن کشور مترتب نخواهد بود این ماده هیچ) 2(تسلیمی آمده اجازه دهد در آن صورت بر عدم رعایت بند 
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   ـ مکاتبه با ادارات تعیین شده20ماده 

بند ) ب(شامل هر یک از موارد مذکور در جزء (المللی  رش جست و جوی بینالمللی همراه با گزا  اظهارنامه بین- الف-1
این معاهده به نحو مقرر در آیین نامه به هریک از ادارات ) 17(ماده ) 2(بند ) الف(و یا اعالمیه مذکور در جزء ) 17(ماده ) 2(

  . و یا بعضاً اسقاط نمایدتعیین شده ارسال خواهد شد، مگر این که اداره تعیین شده این الزامات را کالً
  .خواهد بود) به نحو مقرر( مکاتبه همراه با ترجمه گزارش یا اعالمیه مربوط -ب
این معاهده به ادعاها اصالحیه وارد شده باشد، در این صورت باید همراه با مکاتبه یا ) 19(ماده ) 1( چنانچه طبق بند -2

یا متن کامل ادعاهای تسلیم شده به انضمام متن  دعاها پس از اصالح، متن کامل ادعاهای تسلیم شده، توأم با متن کامل ا
ای نیز تهیه شده باشد اعالمیه مذکور هم ارسال  اعالمیه) 19(ماده ) 1(همچنین چنانچه طبق بند . ها ارسال گردد اصالحیه

  .خواهد شد
ای از اسناد مذکور در گزارش جست  سخهالمللی ن  بنا به تقاضای اداره تعیین شده یا متقاضی، مرجع جست و جوی بین-3

  .المللی را طبق آیین نامه حسب مورد به اداره مذکور یا متقاضی ارسال خواهد نمود و جوی بین
  

  المللی  ـ انتشار بین21ماده 
  .المللی را منتشر خواهد نمود های بین المللی اظهارنامه  ـ دفتر بین1
المللی  المللی اظهارنامه بین انتشار بین) 64(ماده ) 3(این بند و بند ) ب ( ـ الف ـ با رعایت استثنائات مقرر در بند2

  .بالفاصله پس از خاتمه مدت هجده ماه از تاریخ حق تقدم آن اظهارنامه صورت خواهد پذیرفت
بل از خاتمه المللی وی در هر زمانی ق المللی بخواهد که نسبت به انتشار اظهارنامه بین تواند از دفتر بین ب ـ متقاضی می

المللی به همان نحو به صورت مقرر در آیین نامه اقدام  در این صورت دفتر بین. فوق اقدام نماید) الف(مدت مذکور در جزء 
  .خواهد نمود

به نحو مقرر در آیین نامه انتشار ) 17(ماده ) 2(بند ) الف(المللی و یا اعالمیه مذکور در جزء   ـ گزارش جست و جوی بین3
  .افتخواهد ی
  .المللی و جزئیات دیگر تابع آیین نامه خواهد بود  ـ زبان و شکل انتشار بین4
المللی مسترد و یا مسترد شده تلقی  المللی، اظهارنامه بین  ـ چنانچه قبل از تکمیل مقدمات فنی مربوط به انتشار بین5

  .المللی صورت نخواهد گرفت گردیده باشد، انتشار بین
المللی خالف اخالق حسنه یا نظم  هایی باشد که به عقیده دفتر بین المللی حاوی عبارات و یا نقشه ین ـ اگر اظهارنامه ب6

المللی مذکور حاوی عباراتی باشد که بر حسب تعریف آیین نامه  عمومی تلقی شود یا این که به عقیده آن دفتر، اظهارنامه بین
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های حذف  و تقریرات را از انتشار خود حذف و محل و تعداد کلمات یا نقشهها  تواند عبارات، نقشه موهن تلقی گردد، آن دفتر می
  .های حذف شده را در اختیار قرار دهد ای از بخش شده را مشخص نموده و در صورت تقاضا نسخه

  
   ـ رونوشت، ترجمه و پرداخت هزینه به ادارات تعیین شده22ماده 

المللی و ترجمه آن را  ای از اظهارنامه بین ام نشده باشد، متقاضی نسخهقبالً انج) 20( ـ در صورتی که مکاتبه در ماده 1
حداکثر تا سی ماده از تاریخ حق تقدم به اداره تعیین شده ارائه خواهد ) عنداللزوم(های ملی  ضمن پرداخت هزینه) به نحو مقرر(

قرر درباره مخترع الزامی بوده ولی به موجب هرگاه به موجب قانون ملی یک کشور تعیین شده ذکر نام و سایر اطالعات م. نمود
قانون مزبور ارائه این مشخصات در تاریخی مؤخر بر تاریخ تسلیم اظهارنامه ملی مجاز باشد، در آن صورت متقاضی، این 

اهد نمود کند ارائه خو ای که برای کشور عمل می مشخصات را حداکثر تا انقضای سی ماه از تاریخ حق تقدم به اداره ملی یا اداره
  .مگر در مواردی که تقاضا حاوی مشخصات و اطالعات مذکور باشد

ای را صادر نماید دایر بر این که  اعالمیه) 17(ماده ) 2(بند ) الف(المللی طب جزء   ـ هرگاه مرجع جست و جوی بین2
این ماده همان مدتی است ) 1(د مهلت مقرر برای انجام اقدامات مذکور در بن. المللی تهیه نخواهد شد گزارش جست و جوی بین

  .مقرر شده است) 1(که در بند 
فوق مبادرت به تعیین مهلتی نماید که تاریخ ) 2(یا ) 1(تواند برای اجراء اقدامات مذکور در بندهای   ـ هر قانون ملی می3

  .انقضای آن دیرتر از مهلت مقرر در بندهای فوق باشد
  

   ـ تأخیر تشریفات ملی23ماده 
به جریان ) 22(المللی را قبل از خاتمه مهلت مقرر در ماده  اداره تعیین شده مجاز نخواهد بود که اظهارنامه بین ـ هیچ 1

  .انداخته یا مورد بررسی قرار دهد
المللی را در  تواند بنا به تقاضای صریح متقاضی، اظهارنامه بین این ماده هر اداره تعیین شده می) 1(رغم مفاد بند   ـ علی2

  .مان که متقاضی بخواهد به جریان انداخته و یا مورد بررسی قرار دهدهر ز
  

   ـ امکان بالاثر شدن در کشورهای تعیین شده24ماده 
در هر ) 11(ماده ) 3(المللی مقرر در بند  اثر اظهارنامه بین) 25(زیر مشروط به رعایت مقررات ماده ) 2( ـ در مورد جزء 1

خواهد شد و این امر دارای همان آثار مترتب بر استرداد اظهارنامه ملی در آن کشور خواهد یک از کشورهای تعیین شده متوقف 
  :بود

  .المللی یا تعیین آن کشور را مسترد نماید در صورتی که متقاضی اظهارنامه بین) 1(
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) 14(ماده ) 4(یا بند ) 14(ماده ) 3(بند ) الف(، جزء )14(ماده ) 1(بند ) ب(، جزء )12(ماده ) 3(در صورتی که طبق بند ) 2(
  .موضوع تعیین آن کشور مسترد شده تلقی گردد) 14(ماده ) 3(بند ) ب(المللی مسترد شده تلقی شود یا طبق جزء  اظهارنامه بین

  .را ظرف مدتی تعیین شده انجام ندهد) 22(در صورتی که متقاضی اقدامات مذکور در ماده ) 3(
را حفظ نماید حتی در مواردی ) 11(ماده ) 3(تواند اثر مقرر در بند  اره تعیین شده میفوق هر اد) 1(رغم مفاد بند   ـ علی2

  .حفظ این اثر الزم نباشد) 25(ماده ) 2(که طبق بند 
  

   ـ بررسی در ادارات تعیین شده25ماده 
المللی  د که اظهارنامه بینالمللی امتناع ورزد یا اعالم نمای  ـ الف ـ هرگاه اداره دریافت کننده از اعطاء تاریخ ثبت بین1

المللی بنا  تشخیص داده باشد، دفتر بین) 12(ماده ) 3(المللی موردی را به موجب بند  مسترد شده تلقی گردیده، یا هرگاه دفتر بین
برده، ای از اسناد موجود در پرونده را به هر یک از ادارات تعیین شده که متقاضی از آنها نام  به تقاضای متقاضی فوراً نسخه

  .ارسال خواهد نمود
ب ـ هرگاه اداره دریافت کننده اعالم نموده باشد که مراتب تعیین کشور خاصی مسترد شده تلقی گردیده است، دفتر 

  .ای از اسناد موجود در پرونده را به اداره ملی آن کشور ارسال خواهد نمود المللی بنا به تقاضای متقاضی فوراً نسخه بین
  .این بند باید ظرف مهلت معین ارائه شود) ب(یا ) الف(های   در جزءج ـ تقاضای مذکور

و ارائه ترجمه ) عنداللزوم(این بند و مشروط به پرداخت هزینه مقرر در قانون ملی ) ب( ـ الف ـ با رعایت مفاد جزء 2
تب رد، اعالم یا تشخیص مورد گیری خواهد نمود که آیا مرا ظرف مهلت معین هر اداره تعیین شده تصمیم) به نحو مقرر(مناسب 

این ماده منطبق و با رعایت مفاد این معاهده و آیین نامه صورت پذیرفته است یا خیر و اگر به این نتیجه برسد ) 1(مذکور در بند 
ن دفتر بوده المللی ناشی از اشتباه یا غفلت آ که رد یا اعالم ناشی از اشتباه یا غفلت اداره دریافت کننده بوده و تشخیص دفتر بین

شود آن اداره اشتباه یا غفت را مؤثر ندانسته و به  است، در آن صورت تا حدی که به تأثیر در کشور تعیین شده مربوط می
  .المللی رسیدگی خواهد نمود اظهارنامه بین

به دفتر ) 12 (ماده) 3(ب ـ هرگاه نسخه بایگانی به علت اشتباه یا غفلت متقاضی پس از انقضاء مدت تعیین شده در بند 
  .اعمال خواهد شد) 48(ماده ) 2(این بند تنها در شرایط و اوضاع و احوال مذکور در بند ) الف(المللی واصل شود مفاد جزء  بین

   ـ امکان تصحیح مدارک ارائه شده به ادارات تعیین شده26ماده 
 رعایت الزامات مقرر در این معاهده و آیین نامه رد المللی را به دلیل عدم تواند اظهارنامه بین ای نمی هیچ اداره تعیین شده

های  نماید مگر این که ابتدا به متقاضی جهت تصحیح آن فرصتی در حد و مطابق آئین کاری که در قانون ملی برای اظهارنامه
  .ملی در موارد مشابه یا قابل مقایسه مقرر است، اعطاء نماید
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   ـ الزامات ملی27ماده 
المللی که متفاوت یا اضافه بر  تواند رعایت الزاماتی در خصوص شکل یا محتوای اظهارنامه بین ی نمی ـ هیچ قانون مل1

  .آنچه که در این معاهده و آیین نامه مقرر شده را خواستار شود
 قانون همچنین مقررات مزبور هیچ. تأثیری ندارد) 7(ماده ) 2(این ماده بر اعمال مفاد بند ) 1( ـ مقررات مذکور در بند 2

  :کند المللی در اداره تعیین شده آغاز شده باشد، منع نمی ملی را از درخواست مدارک زیر پس از این که رسیدگی به اظهارنامه بین
  .هنگامی که متقاضی شخص حقوقی باشد، نام نماینده مجاز این شخص حقوقی) 1(
 ادعاها و اظهارات مندرج در اظهارنامه را تشکیل باشد ولی دلیل المللی نمی اسنادی که قسمتی از اظهارنامه بین) 2(

المللی به وسیله امضاء متقاضی در موردی که اظهارنامه به هنگام تسلیم از طرف نماینده یا  دهد از جمله تأیید اظهارنامه بین می
  .کارگزار متقاضی امضاء شده باشد

 دهد که متقاضی به علت این که مخترع نیست  ـ در صورتی که کشور تعیین شده به استناد قانون ملی خود تشخیص3
  .المللی را رد نماید تواند اظهارنامه بین باشد، می واجد شرایط الزم برای تسلیم اظهارنامه ملی نمی

های ملی مقرر نماید که از نظر متقاضیان   ـ در صورتی که قانون ملی الزاماتی را در مورد شکل یا محتوای اظهارنامه4
المللی باشد، اداره ملی، دادگاهها و هر  های بین امات مقرر شده در این معاهده و آئین نامه در ارتباط با اظهارنامهمساعدتر از الز

توانند به جای الزامات مقرر شده در معاهده و آیین نامه، الزامات  مرجع دیگر کشور تعیین شده یا کشور عمل کننده برای آن می
 مگر در موردی که متقاضی بر اجراء الزامات مقرر در معاهده و آیین نامه در مورد اظهارنامه ملی را در این باره اعمال نمایند

  .المللی خود اصرار ورزد بین
 ـ هیچ چیز در این معاهده و آیین نامه نباید به نحوی تفسیر شود که اجازه دهد آزادی هر کشور متعاهد برای تعیین 5

حو دلخواه محدود شود، باالخص هرگونه مقررات در این معاهده و آیین نامه در ارتباط شرایط ماهوی مربوط به ثبت اختراع به ن
المللی است و در نتیجه هر کشور متعاهد آزاد است تا به هنگام  با تعریف سابقه اختراع ادعائی منحصر به اهداف آیین کار بین

للی ادعا شده ضوابط قانون ملی خود را درباره سابقه الم گیری در خصوص قابلیت ثبت یک اختراع که در اظهارنامه بین تصمیم
المللی  اختراع ادعائی و سایر شرایط مربوط به قابلیت ثبت که تشکیل دهنده الزامات مربوط به شکل و یا محتوای اظهارنامه بین

  .نباشد را اعمال نماید
 شرط ماهوی مربوط به قابلیت ثبت اختراع تواند از متقاضی بخواهد که مدارک الزم در ارتباط با هر  ـ قانون ملی می6

  .مقرر در آن قانون را ارائه دهد
المللی در اداره تعیین شده آغاز شده باشد، اداره   ـ هر اداره دریافت کننده یا پس از آن که رسیدگی به اظهارنامه بین7

زد اداره مذکور باشد یا در اختیار بودن نشانی در تواند تا آنجا که به تعیین کارگزار از طرف متقاضی به عنوان نماینده ن مربوط می
  .شود قانون ملی را اعمال نماید ها مربوط می کشور تعیین شده برای ابالغ اطالعیه
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 ـ هیچ چیز در این معاهده و آیین نامه نباید به نحوی تفسیر شود که آزادی هر کشور متعاهد را در اعمال تدابیر الزم 8
المللی به علت حفاظت از منافع  های بین و یا حق اتباع و مقیمین آن کشور را در تسلیم اظهارنامهبرای حفظ امنیت ملی خود 

  .عمومی اقتصادی آن کشور محدود نماید
  

  ها در ادارات تعیین شده  ـ اصالح ادعاها، توصیف و نقشه28ماده 
ها را در هر اداره تعیین شده  صیف و نقشهمند خواهد بود که ظرف مهلت مقرر، ادعاها، تو  ـ متقاضی از این فرصت بهره1

تواند قبل از انقضاء مهلت مزبور ورقه اختراعی را اعطاء یا از دادن آن امتناع ورزد مگر  ای نمی هیچ اداره تعیین شده. اصالح نماید
  .با رضایت صریح متقاضی

 فراتر رود مگر این که قانون ملی کشور تعیین المللی تسلیمی ها نباید از حدود افشاء اختراع در اظهارنامه بین  ـ اصالحیه2
  .شده چنین امری را اجازه دهد

ها باید طبق قوانین ملی کشور  بینی نشده باشد، اصالحیه  ـ در کلیه مواردی که در این معاهده و آیین نامه مقرراتی پیش3
  .تعیین شده باشد

ها هم باید به همان زبان  المللی را الزم بداند، اصالحیه  ـ در صورتی که اداره تعیین شده ارائه ترجمه اظهارنامه بین4
  .ترجمه شده باشد

  
  المللی  ـ آثار انتشار بین29ماده 

المللی اظهارنامه  شود، آثار انتشار بین  ـ تا آنجا که به حمایت از حقوق متقاضی در یک کشور تعیین شده مربوط می1
این ماده همان آثاری خواهد بود که قانون ملی کشور تعیین شده ) 4(تا ) 2 (المللی در آن کشور با رعایت مقررات بندهای بین

  .دارد های ملی بررسی نشده در داخل مقرر می برای انتشار الزامی اظهارنامه
المللی با زبان به کار رفته در انتشار به موجب قانون ملی در کشور تعیین شده   ـ اگر زبان مورد استفاده در انتشار بین2

  :این ماده فقط زمانی قابل اعمال باشد که) 1(تواند مقرر سازد که اثرات مذکور در بند  اوت باشد قانون ملی کشور مزبور میمتف
  .ترجمه به زبان اخیرالذکر به نحو مقرر در قانون ملی منتشر شده باشد) 1(
نحو مقرر در قانون ملی در دسترس ترجمه به زبان اخیرالذکر از طریق قراردادن آن در معرض بازبینی عمومی به ) 2(

  عمومی قرار گرفته باشد، یا
ترجمه به زبان اخیرالذکر را متقاضی، برای استفاده کننده غیر مجاز بالفعل یا بالقوه اختراع مورد ادعا در اظهارنامه ) 3(

  المللی ارسال نموده باشد، یا بین
  .محقق شده باشد) 3(و ) 2(های   اقدام مذکور در جزءو یا هر دو) 3(و ) 1(های  هر دو اقدام مذکور در جزء) 4(
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المللی قبل از انقضاء هجده ماه از تاریخ حق تقدم صورت پذیرفته   ـ در مواردی که بنا به تقاضای متقاضی انتشار بین3
قضاء هجده ماه از تاریخ این ماده فقط از زمان ان) 1(تواند مقرر نماید که آثار مندرج در بند  باشد قانون ملی کشور تعیین شده می

  .حق تقدم قابل اعمال خواهد بود
این ماده فقط از تاریخ قابل اعمال ) 1(تواند مقرر نماید که آثار مذکور در بند   ـ قانون ملی هر کشور تعیین شده می4

و یا اداره عمل کننده به وسیله اداره ملی آن کشور ) 21(المللی منتشره طبق ماده  خواهد بود که یک نسخه از اظهارنامه بین
  .برای آن کشور دریافت شده باشد، اداره مذکور تاریخ دریافت را در اسرع وقت ممکن در روزنامه رسمی خود انتشار خواهد داد

  
  المللی  ـ ماهیت محرمانه بودن اظهارنامه بین30ماده 

المللی اجازه نخواهند داد که هیچ  جوی بینالمللی و مراجع جست و  این بند، دفتر بین) ب( ـ الف ـ با رعایت مفاد جزء 1
المللی به آن اظهارنامه دسترسی داشته باشد مگر بنا به تقاضای  المللی اظهارنامه بین شخص یا مرجعی قبل از انتشار بین

  .متقاضی یا اجازه او
شود و موارد ارسال  یالمللی ارسال م مذکور در فوق در هر موردی که برای مرجع جست و جوی بین) الف(ب ـ مفاد جزء 

  .قابل اعمال نخواهد بود) 20(و مکاتبات مقرر به موجب ماده ) 13(مذکور در ماده 
المللی را به اشخاص ثالث قبل از تاریخهای ذیل هر کدام   ـ الف ـ هیچ اداره ملی اجازه دسترسی به اظهارنامه بین2

  :جازه اونزدیکتر باشد نخواهد داد مگر بنا به تقاضای متقاضی و یا ا
  .المللی المللی اظهارنامه بین تاریخ انتشار بین) 1(
  ).20(المللی طبق ماده  تاریخ دریافت مکاتبه مربوط به اظهارنامه بین) 2(
  ).22(المللی طبق ماده  ای از اظهارنامه بین تاریخ دریافت نسخه) 3(

 مطلع نمودن اشخاص ثالث دایر بر تعیین آن اداره منع این بند هیچ اداره ملی را از انتشار آگهی یا از) الف(ب ـ مفاد جزء 
  :در هر حال این اطالع و یا آگهی فقط حاوی اطالعات زیر خواهد بود. کند نمی

  .المللی و عنوان اختراع المللی، شماره اظهارنامه بین مشخص نمودن اداره دریافت کننده، نام متقاضی، تاریخ تسلیم بین
المللی برای  ای را از دادن اجازه دسترسی به اظهارنامه بین د این ماده هیچ اداره تعیین شدهاین بن) الف(ج ـ مفاد جزء 

  .کند اهداف مراجع قضایی منع نمی
این ماده در مورد تمامی ادارات دریافت کننده صادق است مگر در موارد ارسال موضوع بند ) 2(بند ) الف( ـ مفاد جزء 3

  ).12(ماده ) 1(
شود که از طریق آن اشخاص ثالث بتوانند اطالعاتی را از جمله  ای می شامل هر وسیله» دسترسی« واژه  ـ در این ماده4

المللی یا ترجمه آن را  از طریق مکاتبه یا انتشار عمومی کسب نمایند به شرط این که هیچ اداره ملی به طور کلی اظهارنامه بین
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المللی تا انقضای  ز انقضای مهلت بیست ماه حق تقدم به شرط این که انتشار بینالمللی انتشار ندهد و یا قبل ا قبل از انتشار بین
  .المللی تا انقضای مهلت بیست ماه از تاریخ حق تقدم صورت نگرفته باشد مهلت بیست ماه حق تقدم به شرط این که انتشار بین

  
  المللی فصل دوم ـ بررسی مقدماتی بین

  المللی  ـ تقاضای بررسی مقدماتی بین31ماده 
المللی  المللی وی طبق مقررات زیر و آیین نامه تحت بررسی مقدماتی بین  ـ بر حسب تقاضای متقاضی، اظهارنامه بین1

  .قرار خواهد گرفت
 ـ الف ـ هر متقاضی به نحوی که در آیین نامه تعریف شده تبعه یا مقیم کشور متعاهدی باشد که آن کشور ملزم به 2

المللی وی به اداره دریافت کننده یک کشور یا اداره عمل کننده از طرف آن تسلیم شده باشد  امه بینفصل دوم باشد و اظهارن
  .المللی را به عمل آورد تواند تقاضای بررسی مقدماتی بین می

 المللی اجازه داده شود تا مبادرت های بین تواند تصمیم بگیرد که به اشخاص مجاز برای تسلیم اظهارنامه ب ـ مجمع می
المللی بنمایند حتی اگر آنان اتباع یا مقیم کشوری باشند که آن کشور عضو این معاهده نبوده  به تقاضا برای بررسی مقدماتی بین

  .و یا ملزم به فصل دوم نباشد
المللی انجام گیرد و تقاضای مذکور باید حاوی  المللی باید جدای از اظهارنامه بین  ـ تقاضای بررسی مقدماتی بین3

  .صیات مقرر شده بوده و به شکل و به زبان تعیین شده تنظیم شودخصو
المللی را   ـ الف ـ در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهد که در آنها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین4

انتخاب فقط . تخاب شوندتوانند بعداً ان کشورهای متعاهد دیگر نیز می) کشورهای منتخب(مورد استفاده قرار دهد مشخص شود 
  .اند این معاهده تعیین شده) 4(تواند مربوط به کشورهای متعاهدی باشد که قبالً طبق ماده  می

توانند هر کشور متعاهدی را که ملزم به فصل دوم باشد انتخاب  این ماده می) 2(بند ) الف(ب ـ متقاضیان مذکور در جزء 
توانند آن دسته از کشورهای متعاهد ملزم به فصل دوم را انتخاب نمایند که  تنها می) 2(بند ) ب(متقاضیان مذکور در جزء . نمایند

  .آمادگی خود را برای انتخاب شدن توسط متقاضیان مزبور اعالم نموده باشند
  .های مقرر در مهلت تعیین شده خواهد بود  ـ تقاضا مشمول پرداخت هزینه5
  .تسلیم خواهد شد) 32(المللی مذکور در ماده  ین ـ الف ـ تقاضا به مرجع بررسی مقدماتی ب6

  .المللی تسلیم خواهد شد ب ـ هر انتخاب بعدی به دفتر بین
  . ـ موضوع انتخاب هر اداره منتخب به آن دفتر اعالم خواهد شد7
  

  المللی  ـ مرجع بررسی مقدماتی بین32ماده 
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  .المللی صورت خواهد گرفت بینالمللی به وسیله مرجع بررسی مقدماتی   ـ بررسی مقدماتی بین1
) ب(اداره دریافت کننده و در مورد تقاضای مذکور در جزء ) 31(ماده ) 2(بند ) الف( ـ در مورد تقاضای مذکور در جزء 2

المللی عالقمند به انجام این  های قابل اجراء بین مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین مجمع طبق موافقتنامه) 31(ماده ) 2(بند 
المللی برای  المللی از طرف دیگر، اقدام به مشخص نمودن مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین رسی از یک طرف و دفتر بینبر

  .بررسی مقدماتی خواهد نمود
المللی اعمال خواهد  با تغییراتی بر حسب اقتضاء در خصوص مراجع بررسی مقدماتی بین) 16(ماده ) 3( ـ مقررات بند 3

  .شد
  

  المللی بررسی مقدماتی بین ـ 33ماده 
آور درباره این سؤاالت که آیا اختراع  المللی عبارت است از تدوین نظر مقدماتی و غیر الزام  ـ هدف بررسی مقدماتی بین1

  .و کاربرد صنعتی دارد یا خیر) ناآشکار بودن(ادعائی، جدید بوده، متضمن یک گام ابتکاری است 
شود که در سابقه اختراع ادعایی به نحو   ادعای یک اختراع زمانی جدید تلقی میالمللی،  ـ در بررسی مقدماتی بین2

  .تعریف شده در آیین نامه مسبوق نباشد
شود که بتوان در هر نوع صنعت  المللی، ادعای اختراعی، زمانی دارای کاربرد صنعتی تلقی می  ـ در بررسی مقدماتی بین3

مراد از صنعت مفهوم موسع آن به نحو مذکور در معاهده پاریس ) به مفهوم فناوری(بنا به ماهیت، آن را ساخت یا به کاربرد 
  .برای حمایت از مالکیت صنعتی است

گیری  تواند در تصمیم هر کشور متعاهد می. المللی است  ـ ضوابط مذکور در فوق صرفاً به منظور بررسی مقدماتی بین5
  .باشد یا خیر، ضوابط اضافی یا متفاوت را اعمال نماید ادعایی قابل ثبت میخود راجع به این که آیا در آن کشور یک اختراع 

همچنین . المللی لحاظ خواهد شد المللی کلیه اسناد مذکور در گزارش جست و جوی بین  ـ در بررسی مقدماتی بین6
  .توان هر سند دیگری را که در مورد خاص مرتبط تشخیص داده شود، بررسی نمود می

  
  المللی یین کار مرجع بررسی مقدماتی بین ـ آ34ماده 

ای است که دفتر  المللی تابع مقررات این معاهده، آیین نامه و موافقتنامه  ـ آئین کار مرجع بررسی مقدماتی بین1
  .المللی آن را طبق این معاهده و آیین نامه با مرجع مذکور منعقد خواهد نمود بین

  .المللی ارتباط داشته باشد ود که شفاهاً یا کتباً با مراجع بررسی مقدماتی بین ـ الف ـ متقاضی دارای این حق خواهد ب2
ها را  المللی ادعاها، توصیف و نقشه ب ـ متقاضی دارای این حق خواهد بود که تا قبل از تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین

المللی تسلیمی فراتر  راع ادعایی در اظهارنامه بیناصالحیه نباید از حدود افشاء اخت. به نحو مقرر و ظرفمهلت معین اصالح نماید
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  .رود
المللی دریافت خواهد نمود مگر این که نظر مرجع  ج ـ متقاضی الاقل یک نظریه کتبی را از مرجع بررسی مقدماتی بین

  :مذکور کلیه شرایط زیر محقق باشد
  .رعایت شده باشد) 33(ماده ) 1(در اختراع ضوابط مندرج در بند ) 1(
  .شود منطبق باشد المللی با الزامات این معاهده و آیین نامه تا آنجا که توسط آن مرجع بررسی می  اظهارنامه بین)2(
  .وجود نداشته باشد) 35(ماده ) 2(قصدی برای اظهار عقیده مطابق جمله آخر بند ) 3(

  .تواند به نظریه کتبی پاسخ دهد د ـ متقاضی می
المللی منطبق با الزام مربوط به وحدت اختراع به  المللی، اظهارنامه بین ی مقدماتی بین ـ الف ـ اگر به نظر مرجع بررس3

تواند بنا به نظر خود از متقاضی دعوت به عمل آورد تا ادعاها را به نحوی محدود نماید که با  نحو مذکور در آیین نامه نباشد می
  .افی را متقبل شودالزام مزبور منطبق گردد یا این که متقاضی پرداخت هزینه اض

این ماده تصمیم بگیرد ) 3(بند ) الف(تواند مقرر سازد هرگاه متقاضی به موجب جزء  ب ـ قانون ملی هر کشور منتخب می
المللی که در نتیجه اقدام مذکور مشمول بررسی مقدماتی  که ادعاها را محدود نماید در آن صورت آن قسمت از اظهارنامه بین

ای را به  شود مسترد شده تلقی گردد مگر این که متقاضی هزینه ویژه جا که به آثار در کشور مزبور مربوط میشود، تا آن واقع نمی
  .اداره ملی آن کشور پرداخت نماید

المللی  را اجابت ننماید، مرجع بررسی مقدماتی بین) 3(بند ) الف(ج ـ اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر دعوت مذکور در جزء 
المللی که ظاهراً جزء اختراع اصلی است، تهیه  المللی را در خصوص آن قسمت از اظهارنامه بین دماتی بینیک گزارش بررسی مق

تواند مقرر سازد که هرگاه اداره ملی آن کشور  قانون ملی هر کشور منتخب می. و مراتب را در گزارش منعکس خواهد نمود
المللی را که به اختراع اصلی  هایی از اظهارنامه بین ت، قسمتالمللی موجه اس تشخیص دهد دعوت مرجع بررسی مقدماتی بین

ای را به  کند مسترد شده تلقی نماید مگر این که متقاضی هزینه ویژه مرتبط نباشد تا آنجا که به آثار در آن کشور ارتباط پیدا می
  .آن اداره پرداخت نماید

  : کهالمللی احراز نماید  ـ الف ـ اگر مرجع بررسی مقدماتی بین4
المللی نیازی ندارد و  المللی مربوط به موضوعی است که طبق آیین نامه به انجام بررسی مقدماتی بین اظهارنامه بین) 1(

  در مورد خاص، آن مرجع تصمیم به عدم اجراء چنین بررسی بگیرد، یا
 کافی با توصیف معمول تأیید نشود به ای مبهم باشد و یا این که ادعاها به اندازه ها به اندازه توصیف، ادعاها یا نقشه) 2(

و یا قابلیت کاربرد ) ناآشکار بودن(نحوی که نتوان یک نظر وافی به مقصود را در خصوص جدید بودن، گام ابتکاری بودن 
نخواهد شد و این نظر و ) 33(ماده ) 1(مرجع مزبور وارد سؤاالت مذکور در بند . صنعتی داشتن اختراع ادعایی را اتخاذ نمود

  .دالیل مربوط به آن را به اطالع متقاضی خواهد رسانید
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این ماده فقط در یا در ارتباط با اختراعات مشخص ) 4(بند ) الف(ب ـ اگر معلوم شود که هر یک از حاالت مذکور در جزء 
  .فقط درباره آن ادعاها اعمال خواهد شد) 4(بند ) الف(مصداق دارد مفاد جزء 

  
  المللی ماتی بینـ گزارش بررسی مقد35ماده 

  .المللی ظرف مدت مقرر و به شکل تعیین شده تهیه خواهد شد ـ گزارش بررسی مقدماتی بین1
گونه توضیحی در این خصوص که آیا اختراع ادعایی طبق قانون ملی  المللی حاوی هیچ ـ گزارش بررسی مقدماتی بین2

این گزارش در ارتباط با هرادعا، با رعایت . د یا خیر نخواهد بودباش رسد که قابل ثبت می قابل ثبت است یا خیر و یا به نظر می
و کاربرد صنعتی داشتن )  ناآشکار بودن(، گام ابتکاری  این ماده اعالم خواهد نمود که آیا در ادعا ضوابط جدید بودن) 3(مفاد بند 

المللی مقرر شده رعایت گردیده است یا  ینکه به منظور بررسی مقدماتی ب) 33(ماده ) 4(تا ) 1(به نحو تعریف شده دربندهای 
گیری مذکور را در هر مورد باتوجه به اوضاع و  المللی نتیجه نظر مرجع بررسی مقدماتی بین این توضیح با ذکر اسنادی که به. خیر

  .نامه مقرر داشته باشد همراه خواهد بود نماید یا با هرگونه مالحظات دیگری که آئین احوال تأیید می
المللی احراز نماید که هرکدام  ، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی لف ـ اگر در زمان تهیه گزارش بررسی مقدماتی بینـ ا 3

این گزارش . مصداق دارد در گزارش این نظر و دالیل مربوط ذکر خواهد شد) 34(ماده ) 4(بند )  الف(از حاالت مذکور در جزء 
  .نخواهد بود) 2(بند گونه توضیحی به نحو مقرر در  حاوی هیچ

المللی درارتباط با ادعاهای مورد  مصداق داشته باشد گزارش بررسی مقدماتی بین) 34(ماده ) 4(بند )  ب(ب ـ اگر جزء 
خواهد بود، درحالی که سایر ادعاها مطرح باشد گزارش حاوی توضیحی به نحو )  الف(بحث حاوی توضیحی به نحو مقرر در جزء 

  .اهد بودخو) 2(مقرر در بند 
  
  
  

  المللی ، ترجمه و ابالغ گزارش بررسی مقدماتی بین ـ ارسال36ماده 

المللی ارسال خواهد  المللی همراه با ضمایم مقرر شده برای متقاضی و دفتر بین ـ گزارش بررسی مقدماتی بین1          
  .شد

  .مه خواهد شدالمللی و ضمایم آن به زبانهای مقرر ترج ـ الف ـ گزارش بررسی مقدماتی بین2
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المللی تهیه خواهد شد درحالی که ترجمه ضمایم آن  وسیله و یاتحت مسؤولیت دفتر بین ب ـ ترجمه گزارش مذکور به
  .وسیله متقاضی تهیه خواهد گردید به

ه به وسیل)  به زبان اصلی(و ضمایم آن ) به نحو مقرر(المللی همراه با ترجمه آن  ـ الف ـ گزارش بررسی مقدماتی بین 3
  .المللی به هر اداره منتخب ابالغ خواهد شد دفتر بین

  .، به ادارات منتخب ارسال خواهد نمود ب ـ متقاضی ترجمه ضمایم را ظرف مهلت تعیین شده
های هر سندی که در گزارش بررسی  با اعمال تغییراتی برحسب اقتضاء درباره نسخه) 20(ماده ) 3(ـ مقررات بند  4

  .المللی ذکر نشده باشد اجراء خواهد شد وجوی بین ر شده و درگزارش جستالمللی ذک مقدماتی بین
  

  ـ استرداد تقاضا یا انتخاب 37 ماده

  .تواند هر یک یا کلیه انتخابها را مسترد نماید ـ متقاضی می 1
  .گردد ـ اگر انتخاب مربوط به همه کشورهای منتخب مسترد شود تقاضا نیز مسترد شده تلقی می 2
  .المللی اعالم خواهد شد هرگونه استردادی به دفتر بینـ الف ـ  3

المللی مربوطه را مطلع خواهد  المللی نیز بر همین اساس ادارات منتخب و مرجع بررسی مقدماتی بین ب ـ دفتر بین   
  .نمود

آنجا که به آن کشور این بند، استرداد تقاضا یا استرداد انتخاب یک کشور متعاهد تا )  ب(ـ الف ـ با رعایت مقررات جزء  4
که قانون ملی آن کشور به نحو دیگری  شود مگر این المللی در آن کشور تلقی می شود به منزله استرداد اظهارنامه بین مربوط می
  .مقرر نماید

ترداد محقق شود این استرداد به منزله اس) 22( ب ـ اگر استرداد تقاضا یا استرداد انتخاب قبل از انقضاء مهلت مقرر در ماده
تواند در قانون ملی خود مقرر سازد که مراتب فوق فقط زمانی  ذلک هر کشور متعاهد می المللی نخواهد بود، مع اظهارنامه بین

به نحو (المللی را همراه باترجمه  ای از اظهارنامه بین مصداق خواهد داشت که اداره ملی آن کشور ظرف مهلت مذکور نسخه
  .نموده باشدو هزینه ملی دریافت )  معین

  المللی ـ ماهیت محرمانه بررسی مقدماتی بین38ماده 

، اجازه دسترسی به  المللی المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین یک ازدفتر بین ـ بدون تقاضای متقاضی یا اجازه وی هیچ 1
خص یامرجعی در هیچ زمانی نخواهد را به هیچ ش) 30(ماده ) 4(المللی به معنا و شرایط مقرر در بند  پرونده بررسی مقدماتی بین
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  .باشد المللی تهیه شده که گزارش بررسی مقدماتی بین داد مگر به ادارات منتخب، آن هم پس از این
المللی یا مرجع  دفتر بین) 37(ماده ) 3(بند )  ب(و جزء ) 36(ماده ) 3(و ) 1(این ماده و بندهای ) 1(ـ با رعایت مفاد بند  2

المللی و استرداد و یا عدم  المللی اطالعی را درزمینه انتشار یا عدم انتشار یک گزارش بررسی مقدماتی بین بررسی مقدماتی بین
  .استرداد تقاضا و یا انتخاب را ارائه نخواهند نمود مگر بنا به تقاضای متقاضی و یا اجازه او

  

  ، ترجمه و پرداخت هزینه به ادارات منتخب ـ رونوشت39ماده 

گر مراتب انتخاب هر کشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد مقررات  ا ـ الف ـ  1
مگر در موردی که مکاتبه (المللی  درمورد چنین کشوری قابل اجراء نخواهد بود و متقاضی یک نسخه از اظهارنامه بین) 22(ماده 

تا قبل ) درصورت وجود(را همراه با پرداخت هزینه ملی ) به نحو مقرر(مه آن و ترج) قبالً صورت گرفته باشد) 20( موضوع ماده 
  .از انقضاء سی ماه از تاریخ حق تقدم به هر اداره منتخب ارائه خواهد نمود

های اضافه بر  فوق این ماده مبادرت به تعیین مهلت)  الف(تواند برای اجراء اقدامات مذکور در جزء  ب ـ هر قانون ملی می
  . مقرر در جزء مزبور نمایدمهلت

این ) 1(بند )  ب(این ماده را ظرف مهلت مقرر در جزء مزبور یا جزء ) 1(بند )  الف(ـ اگر متقاضی اقدامات مذکور در جزء  2
گردد و این امر همان آثار مترتب بر استرداد هر  در کشور منتخب قطع می) 11( ماده) 3(ماده انجام ندهد اثر مقرر در بند 

  . رنامه ملی در آن کشور را خواهد داشتاظها
تواند  این ماده را رعایت ننماید هر اداره منتخبی می) 1(بند )  ب(یا جزء )  الف(ـ حتی اگر متقاضی الزامات مقرر در جزء  3

  .را حفظ نماید) 11(ماده ) 3(اثر مقرر در بند 
  

  ها ـ تأخیر بررسی ملی و سایر رسیدگی 40ماده 

در ) 23(هر کشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد مفاد ماده ـ اگر انتخاب  1
مورد آن کشور قابل اعمال نخواهد بود و اداره ملی یا اداره عمل کننده برای آن کشور، مشروط به رعایت مقررات مندرج در بند 

) 39(المللی را قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال مقرر در ماده  امه بینها نسبت به اظهارن این ماده بررسی و سایر رسیدگی) 2(
  .انجام نخواهد داد

تواند طبق تقاضای صریح متقاضی در هر زمان بررسی و سایر  این ماده هر اداره منتخبی می) 1(رغم مقررات بند  ـ علی 2
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  .المللی را انجام دهد ها نسبت به اظهارنامه بین رسیدگی
  

  ها در ادارات منتخب اصالح ادعاها، توصیف و نقشهـ  41ماده 

. ها را ظرف مهلت مقرر در هر اداره منتخب اصالح نماید شود که ادعاها، توصیف و نقشه ـ به متقاضی فرصت داده می 1
ود مگر با هیچ اداره منتخبی قبل از انقضاء مهلت مقرر مزبور نسبت به اعطاء و یا عدم اعطاء ورقه ا ختراع اقدام نخواهد نم

  . رضایت صریح متقاضی
 المللی تسلیمی آمده است مگر این ها افشاء اختراع ادعائی نباید فراتر از حدی باشد که در اظهارنامه بین ـ در اصالحیه 2

  .که قانون ملی کشور منتخب این امر را مجاز قلمداد نماید 
  .بینی نشده طبق قوانین ملی کشور منتخب خواهد بود  پیشنامه ها در کلیه مواردی که در این معاهده و آئین ـ اصالحیه 3

ها هم باید به همان زبانی باشد  المللی را الزامی بداند اصالحیه ، تسلیم ترجمه اظهارنامه بین ـ هرگاه یک اداره منتخب4          
  . که اظهارنامه به آن زبان ترجمه شده است

  

  ـ نتایج بررسی ملی در ادارات منتخب42ماده 

ها یا اطالعاتی  تواند از متقاضی بخواهد که نسخه المللی نمی کننده گزارش بررسی مقدماتی بین یچ اداره منتخب دریافته
  .المللی در سایر ادارات منتخب را ارائه نماید درباره محتوای هرگونه اسناد درارتباط با بررسی همان اظهارنامه بین

  

   مقررات عمومی فصل سوم ـ

  ست انواع خاص حمایتـ درخوا43ماده 

های اختراع اشیاء  ، گواهینامه های مخترعین درمورد هر کشور تعیین شده یا منتخب که قوانین آنها اعطاء گواهینامه
های تکمیل اختراع مخترعین یا گواهینامه  ، گواهینامه ، ورقه اختراع یا گواهینامه تکمیل اختراع ، نمونه اشیاء مصرفی مصرفی

نامه آمده اعالم نماید که اظهارنامه  تواند طبق آنچه که در آئین یاء مصرفی را مقرر داشته باشد، متقاضی میتکمیل اختراع اش
، گواهینامه اشیاء مصرفی یا گواهینامه نمونه  کند مربوط به گواهینامه مخترع المللی او تا آنجا که به آن کشور ارتباط پیدا می بین

، گواهینامه تکمیل  که اظهارنامه مزبور برای اعطاء ورقه اختراع یا ورقه تکمیل اختراع  یا ایناشیاء مصرفی است و نه ورقه اختراع
درمورد . ، یا گواهینامه تکمیل اختراع اشیاء مصرفی است و اثر مترتبه مربوطه برحسب انتخاب متقاضی خواهد بود اختراع مخترع
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  .اعمال نخواهد شد) 2 (ماده) 2(نامه مفاد بند  این ماده و ماده مربوط در آئین
  

  ـ درخواست دو نوع حمایت44ماده 

درمورد هرکشور تعیین شده یا منتخب که قوانین آنها اجازه بدهد که تسلیم اظهارنامه برای اعطاء ورقه اختراع یا یکی 
ت مورد استفاده قرار بتواند در عین حال برای اعطاء یکی دیگر از همان انواع حمای) 43(دیگر از انواع حمایت مذکور در ماده 

اثر مترتب بر این . نامه آمده است اعالم نماید که درخواست دو نوع حمایت را دارد تواند طبق آنچه که در آئین گیرد، متقاضی می
  .اعمال نخواهد شد) 2(ماده ) 2(درمورد این ماده مفاد بند . امر تابع مراتب اعالم شده توسط متقاضی خواهد بود

          

  ای ـ معاهدات اختراع منطقه45ماده 

و به کلیه اشخاصی که )  ای معاهده اختراع منطقه(ای را مقرر سازد  های اختراع منطقه ای که اعطاء ورقه ـ هر معاهده1
هایی را برای این نوع  المللی هستند این حق را بدهد که اظهارنامه واجد شرایط برای تسلیم اظهارنامه بین) 9(طبق ماده 
المللی کشوری تعیین و انتخاب شود که هم عضو  های بین تواند مقرر نماید که اگر در اظهارنامه سلیم نماید، میاختراعات ت

  .ای نیز تلقی شود های اختراع منطقه عنوان اظهارنامه های مزبور به ای و هم این معاهده باشد، اظهارنامه معاهده اختراع منطقه
تواند مقرر نماید که هر تعیین یا انتخاب در رابطه با این  ای می ا انتخاب شدهـ قانون ملی چنین کشور تعیین شده و ی2

ای  ای طبق معاهده ثبت اختراع منطقه المللی دارای اثر اظهار تمایل برای تحصیل ورقه اختراع منطقه کشور در اظهارنامه بین
  .باشد

   المللی ترجمه نادرست اظهارنامه بین ـ46ماده 

، حدود شمول هر ورقه اختراع اعطائی براساس آن ترجمه بیش از  المللی اصحیح اظهارنامه بیناگر به علت ترجمه ن
توانند بر همین اساس و به  المللی به زبان اصلی باشد، مراجع کشور متعاهد مربوطه می محدوده ذکر شده در اظهارنامه بین

آنجا که محدوده آن بیش از حدود مذکور در اظهارنامه صورت عطف به ماسبق دامنه اختراع را محدود سازند و اختراع را تا 
  .المللی به زبان اصلی است کان لم یکن نمایند بین

  

   ها ـ مهلت47ماده 

  .بود نامه خواهد های مذکور در این معاهده تابع آئین ـ جزئیات مربوط به مهلت1
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تواند با  ، می)60( از تجدیدنظر طبق ماده ، غیر شده در فصول اول و دوم این معاهده های تعیین ـ الف ـ کلیه مهلت2
  .تصمیم کشورهای متعاهد تغییر نماید

  .ای به صورت اتفاق آراء اتخاذ شود گیری مکاتبه ب ـ این تصمیمات باید در مجمع یا ازطریق رأی
  .نامه خواهد بود  ج ـ جزئیات آئین کار تابع آئین

  

  ها ـ تأخیر در رعایت برخی مهلت48ماده 

نامه به علت وقفه در خدمات پستی یا مفقود شدن یا تأخیر غیرقابل  هر مهلت تعیین شده در این معاهده یا آئینـ هرگاه 1
نامه موجه تلقی  اجتناب در پست رعایت نشود عدم رعایت مهلت مزبور در این موارد طبق دالیل و سایر شرایط مقرر در آئین

  .خواهد شد
شود طبق دالیل مورد قبول در قانون ملی خود هرگونه  به آن کشور مربوط میـ الف ـ هر کشور متعاهد تا آنجا که 2

  .تأخیر در رعایت هر مهلت را موجه خواهد نمود
شود تأخیر در رعایت هر مهلت را طبق دالیلی به غیر از  تواند تا آنجا که به آن کشور مربوط می ب ـ هر کشور متعاهد می

  . تلقی نمایدفوق آمده موجه)  الف(آنچه که در جزء 
  

  المللی ـ حق اقدام در مراجع بین49ماده 

المللی تسلیم شده  ، کارگزار ثبت اختراع یا شخص دیگری که نزد اداره ملی که به آن اداره اظهارنامه بین هر وکیل دعاوی
المللی و مرجع  وجوی بین المللی و مرجع جست است و دارای حق اقدام قانونی باشد واجد شرایط برای اقدام قانونی نزد دفتر بین

  .المللی درارتباط با آن اظهارنامه خواهند بود بررسی مقدماتی بین
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  فصل چهارم ـ خدمات فنی

  رسانی درمورد اختراع  ـ خدمات اطالع50ماده 

 ، تواند ازطریق ارائه اطالعات فنی و هرگونه اطالعات مربوطه دیگر که براساس اسناد منتشره المللی می ـ دفتر بین1
) شود نامیده می»  رسانی خدمات اطالع«در این ماده (های انتشار یافته در دسترس دارد خدماتی را که  اختراعات قبلی و اظهارنامه

  .دراختیار قرار دهد
المللی یا  وجوی بین رسانی را مستقیماً و یا از طریق یک یا چند مرجع جست تواند این خدمات اطالع المللی می ـ دفتر بین2
  .المللی که با آنها موافقتنامه منعقد سازد، ارائه نماید ات تخصصی ملی یا بینمؤسس

ویژه تحصیل دانش فنی و فناوری و ازجمله مهارتهای انتشار  رسانی به نحوی ارائه خواهند شد که به ـ خدمات اطالع3
  .یافته و در دسترس را توسط کشورهای متعاهد درحال توسعه تسهیل نماید

. رسانی در دسترس دولتهای کشورهای متعاهد و اتباع و مقیمین این کشورها قرار داده خواهد شد عـ خدمات اطال4
  .تواند تصمیم بگیرد که این خدمات در دسترس دیگران نیز قرار گیرد مجمع می

ن قید که  ـ الف ـ هرگونه ارائه خدمت به دولتهای کشورهای متعاهد درقبال پرداخت هزینه صورت خواهد پذیرفت با ای5
، دولت یک کشور متعاهد در حال توسعه باشد خدمات مربوطه با هزینه کمتری ارائه خواهد شد، مشروط بر  هرگاه دولت مربوط

التفاوت را از محل عواید حاصله از بابت خدمات ارائه شده به دولتهای کشورهای غیرمتعاهد یا از سایر منابع  که بتوان مابه این
  .تأمین نمود) 51(ده ما) 4(مندرج در بند 

باشد که معموالً به اجراء خدمات یک اداره  هایی می عالوه بر هزینه)  الف(های مذکور در جزء  ب ـ بدیهی است هزینه
  .گیرد المللی تعلق می وجوی بین ملی یا انجام تعهدات توسط یک مرجع جست

حدودی که مجمع تعیین خواهد نمود، تابع  ـ جزئیات مربوط به اجراء مفاد این ماده تابع تصمیمات مجمع و در6
  .تصمیمات گروههای کاری خواهد بود که برای این هدف ممکن است مجمع تشکیل دهد

این ماده را ) 5(های تأمین مالی مکمل موارد مذکور در بند  تواند هر زمان که الزم تشخیص دهد روش  ـ مجمع می7
  .توصیه نماید

  

  های فنی  ـ کمک51ماده 

  .را تشکیل خواهد داد) شود نامیده می)  کمیته(که در این ماده کارگروه (های فنی  کمک)  کمیته(، کار گروه  ـ مجمع1
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از میان کشورهای متعاهد و با توجه الزم به حضور و نمایندگی کشورهای درحال )  کمیته(ـ الف ـ اعضای کار گروه 2

  .خواهند شد توسعه در آن انتخاب
اندر کار در امر  الدولی دست از نمایندگان سازمانهای بین)  کمیته(ار خود و یا تقاضای کار گروه ب ـ مدیرکل بنا به ابتک

  .مشارکت نمایند)  کمیته(کمک فنی به کشورهای درحال توسعه دعوت خواهد نمود تا در فعالیت کار گروه 

ی به کشورهای متعاهد درحال توسعه برای های فن سازماندهی و نظارت بر کمک)  کمیته(ـ الف ـ وظیفه کار گروه 3          
  . ای است اساس منطقه صورت انفرادی یا بریک توسعه نظامهای ثبت اختراع آنان به

، اعزام کارشناس و تأمین تجهیزات الزم برای  ، از قبیل آموزش متخصصین های فنی ازجمله شامل مواردی ب ـ کمک
  .نمایش یا اهداف عملیاتی خواهد بود

الدولی به ویژه سازمان ملل  ، سازمانهای بین المللی المللی تالش خواهد نمود تا با سازمانهای تأمین مالی بین نـ دفتر بی4
های فنی  اندرکار کمک های تخصصی مرتبط با سازمان ملل متحد که دست های سازمان ملل متحد و آژانس متحد، آژانس

هایی را برای تأمین مالی  های فنی ازطرف دیگر موافقتنامه ککننده کم هستند از یک طرف و دولتهای کشورهای دریافت
  .های مربوط به این ماده منعقد سازد پروژه

، تابع تصمیمات  وسیله مجمع  ـ جزئیات مربوط به اجراء مفاد این ماده تابع تصمیمات مجمع و درحدود مقرر به5
  .ل دهدگروههای کاری خواهد بود که ممکن است مجمع برای این منظور تشکی

  

   ـ روابط با سایر مقررات معاهده52ماده 

مقررات مذکور . ، مقررات مالی مذکور در فصول دیگر این معاهده را تحت تأثیر قرار نخواهد داد هیچ مطلبی در این فصل
  .نیز نسبت به این فصل و یا اجراء آن قابل اعمال نخواهد بود
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  فصل پنجم ـ مقررات اداری

   ـ مجمع53ماده 

  .از کشورهای متعاهد تشکیل خواهد شد) 57(ماده ) 8(، با رعایت مفاد بند  لف ـ مجمعـ ا1
، مشاورین و  البدل تواند از کمک نمایندگان علی ب ـ هر دولت متعاهد دارای یک نماینده در مجمع خواهد بود که می

  .کارشناسان استفاده نماید
  : ـ الف ـ مجمع2
  .وسعه اتحادیه و اجراء این معاهده رسیدگی خواهد نمودـ به کلیه امور مربوط به حفظ و ت1
  .ـ کلیه وظایفی که اختصاصاً به موجب سایر مقررات این معاهده به آن محول شده را انجام خواهد داد2 

  . نمودالمللی ارائه طریق خواهد دفتر بین تجدیدنظر در معاهده به)  کنفرانسهای(های  ـ درمورد تهیه مقدمات فراهمایی3          

ـ گزارشها و فعالیتهای مدیرکل را در ارتباط با اتحادیه بررسی و تأیید نموده و درخصوص مسائلی که درصالحیت 4          
  .باشد، کلیه دستورات مقتضی را به وی ابالغ خواهد نمود اتحادیه می

ررسی و تأیید نموده و دستورات مقتضی این ماده را ب) 9(اجرائی موضوع بند )  کمیته( ـ گزارشها و فعالیتهای کار گروه 5
  .ابالغ خواهد نمود)  کمیته(را به آن کار گروه 

  . ـ برنامه سه ساله اتحادیه را تعیین و بودجه سه ساله و حسابهای نهایی آن را تصویب خواهد نمود6
  . ـ مقررات مالی اتحادیه را تصویب خواهدکرد7
 را که برای نیل به اهداف اتحادیه مناسب تشخیص دهد، تشکیل خواهد و گروههای کاری) ها کمیته( ـ کار گروهها 8 

  .داد

این ماده وکدام سازمانهای ) 8( ـ تعیین خواهد نمود که چه کشورهایی غیر از کشورهای متعاهد با رعایت مفاد بند 9          
  .آن شرکت نمایندعنوان ناظر در جلسات  توانند به المللی می الدولی و سازمانهای غیردولتی بین بین

ـ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور پیشبرد اهداف اتحادیه و سایر وظایف مقتضی طبق این معاهده را انجام خواهد 10
  .داد

های تحت اداره سازمان باشد نیز، مجمع تصمیمات خود را پس از   ب ـ درارتباط با موضوعاتی که مربوط به سایر اتحادیه         
  .هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود)  کمیته(گروه مشاوره با کار

  .دهد دار بوده و به نام یک کشور رأی می ـ یک نماینده فقط نمایندگی یک کشور را عهده3
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  .ـ هر کشور متعاهد دارای یک رأی خواهد بود4
  . ـ الف ـ حد نصاب الزم برای تشکیل جلسه نصف کشورهای متعاهد خواهد بود5

تواند به غیر از تصمیمات مربوط به آئین کار خود، درباره سایر  ، مجمع می کیل حدنصاب الزمب ـ درصورت عدم تش
گیری  مسائل اتخاذ تصمیم نماید ولی کلیه تصمیمات آن فقط زمانی معتبر خواهد بود که حدنصاب و اکثریت الزم ازطریق رأی

  .نامه حاصل شده باشد ای به نحو مقرر در آئین مکاتبه
) 61(ماده) 2(بند)  ب(، جزء)58(ماده ) 3(، بند)58(ماده ) 2(بند )  ب(، جزء )47(ماده ) 2(بند )  ب(ا رعایت جزء  ـ الف ـ ب6

  .باشد تصمیمات مجمع مستلزم دو سوم آراء مأخوذه می
  . رأی ممتنع رأی محسوب نخواهد شد ب ـ

باشند هرگونه اشاره به  ملزم به فصل دوم میشود که   ـ در ارتباط با موضوعاتی که انحصاراً به کشورهایی مربوط می7
  .این ماده فقط ناظر به کشورهای ملزم به فصل دوم خواهد بود) 6(و ) 5(، )4(کشورهای متعاهد در بندهای 

المللی و یا مرجع بررسی مقدماتی تعیین شده باشد به  وجوی بین الدولی که به عنوان مرجع جست  ـ هر سازمان بین8
  .شود جمع پذیرفته میعنوان ناظر در م

. اجرائی را تشکیل خواهد داد)  کمیته(ـ هرگاه تعداد کشورهای متعاهد از چهل کشور بیشتر شود، مجمع یک کار گروه 9
مزبور درصورتی است که )  کمیته(نامه به منزله اشاره به کار گروه  اجرائی در این معاهده و آئین)  کمیته(هرگونه اشاره به کارگروه 

  .تشکیل شده باشد)  کمیته(روه آن کارگ
های ساالنه و  ، برنامه اجرائی تشکیل شود، مجمع درحدود برنامه و بودجه سه ساله)  کمیته(ـ تا زمانی که کارگروه 10

  .های تهیه شده به وسیله مدیرکل را تصویب خواهد نمود بودجه
س عادی خواهد داشت و این اجالس درصورت ـ الف ـ مجمع هر دو سال تقویمی یک بار، بنا به دعوت مدیرکل اجال11

نبود اوضاع و احوال استثنایی در همان زمان و همان مکان انعقاد مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی برگزار خواهد 
  .شد

الس اجرائی یا یک چهارم از کشورهای متعاهد اج)  کمیته( ب ـ مجمع بنا به دعوت مدیرکل و یا تقاضای کار گروه          
  .العاده را برگزار خواهد نمود فوق

  .ـ مجمع قواعد آئین کار خود را تصویب خواهد کرد12
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  اجرائی)  کمیته( ـ کار گروه 54ماده 

  :مشمول مقررات زیر خواهد بود)  کمیته(اجرائی را تشکیل دهد، کارگروه )  کمیته(ـ درصورتی که مجمع کار گروه 1

متشکل از کشورهایی خواهد بود که مجمع آنها را از میان ) 57(ماده ) 8(، با رعایت بند  اجرائی)  کمیته(ـ الف ـ کارگروه 2          
  .کند اعضاء خود انتخاب می

تواند از کمک  که می خواهد داشت)  کمیته(اجرائی یک نماینده در این کارگروه )  کمیته(ب ـ هر دولت عضو کار گروه 
  .رشناسان استفاده نماید، مشاورین و کا البدل نمایندگان علی

اجرائی یک چهارم کشورهای عضو مجمع خواهد بود، برای تعیین رقم )  کمیته(ـ تعداد کشورهای عضو کارگروه 3
  .شود اعضایی که باید انتخاب شوند رقم مانده پس از تقسیم تعداد اعضای مجمع به عدد چهار نادیده گرفته می

  .، مجمع توجه الزم را به توزیع عادالنه جغرافیایی مبذول خواهد نمود جرائیا)  کمیته(ـ در انتخاب اعضای کارگروه 4

، تا  اجرائی از تاریخ اختتام اجالس مجمع که در آن انتخاب شده است)  کمیته( ـ الف ـ دوره عضویت هر عضو کارگروه 5          
  .تاریخ اختتام اجالس عادی بعدی مجمع خواهد بود

باشند به شرط آنکه تعداد آنها از دو سوم اعضای کار گروه  اجرائی قابل انتخاب مجدد می)  کمیته(ب ـ اعضای کارگروه 
  .اجرائی تجاوز ننماید)  کمیته(

  .اجرائی را تعیین خواهد نمود)  کمیته(ج ـ مجمع جزئیات قواعد حاکم بر انتخاب و امکان انتخاب مجدد اعضای کارگروه 
  : اجرائی)  کمیته( ـ الف ـ کارگروه 6
  .نویس دستور کار مجمع را تهیه خواهد نمود پیش) 1(
شود ارائه خواهد  وسیله مدیرکل تهیه می نویس برنامه و بودجه دوساله اتحادیه که به پیشنهادهایی را درخصوص پیش) 2(

  .نمود
  . حذف شده است) 3(
راه با نقطه نظرات مقتضی به گزارشهای ادواری مدیرکل و گزارشهای ساالنه حسابرسی مربوط به حسابها را هم) 4(

  .مجمع تسلیم خواهد نمود
وسیله مدیرکل را طبق تصمیمات متخذه مجمع و با  کلیه تدابیر الزم برای اطمینان یافتن از اجراء برنامه اتحادیه به) 5(

  .توجه به شرایط و اوضاع و احوال بین دو اجالس عادی مجمع اتخاذ خواهد نمود
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  .موجب این معاهده به آن محول است انجام خواهد داد که بهکلیه وظایف دیگری را ) 6(
اجرائی تصمیمات خود را پس از )  کمیته(های تحت اداره سازمان کار گروه  ب ـ درخصوص امور مربوط به سایر اتحادیه

  .هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود)  کمیته(مشاوره با کارگروه 
این اجالس .  ، هر سال یک بار اجالس عادی خواهد داشت  بنا به دعوت دبیرکل، اجرائی)  کمیته(ـ کارگروه    ـ الف 7

  .هماهنگی سازمان برگزار خواهد گردید)  کمیته(ترجیحاً در همان زمان و همان مکان انعقاد اجالس کار گروه 
ئیس یا یک چهارم ، یا براساس تقاضای ر تواند به ابتکار شخصی او بوده ب ـ بنا به دعوت مدیرکل که این دعوت می

  .اجرائی تشکیل خواهد شد)  کمیته(العاده کارگروه  باشد، اجالس فوق)  کمیته(اعضاء کارگروه 
  .اجرائی دارای یک رأی خواهد بود)  کمیته( ـ الف ـ هر کشور عضو کارگروه 8

  .اجرائی حدنصاب را تشکیل خواهند داد)  کمیته(ب ـ نصف اعضای کارگروه 
  . رأی اکثریت ساده مأخوذه اتخاذ خواهد شدج ـ تصمیمات براساس

  .شود د ـ رأی ممتنع رأی محسوب نمی
  .دار بوده و به نام یک کشور رأی خواهد داد هـ ـ یک نماینده فقط نمایندگی یک کشور را عهده

ن مرجع عنوا الدولی که به اجرائی نباشند و همچنین سازمانهای بین)  کمیته(ـ کشورهای متعاهدی که عضو کارگروه 9
عنوان ناظر  به)  کمیته(های کارگروه  توانند در اجالس اند می المللی تعیین شده المللی و بررسی مقدماتی بین وجوی بین جست

  .شرکت نمایند
  .اجرائی قواعد آئین کار خود را تصویب خواهد نمود)  کمیته( ـ کار گروه 10
  

  المللی  ـ دفتر بین55ماده 

  .دار انجام وظایف اداری اتحادیه خواهد بود المللی عهده ـ دفتر بین1
  .دار امور مربوط به دبیرخانه نهادهای مختلف اتحادیه خواهد بود المللی عهده ـ دفتر بین2
  .ـ مدیرکل عالیترین مقام اجرائی اتحادیه و نماینده آن خواهد بود3
  .ا مورد نیاز مجمع را انتشار خواهد دادنامه ی المللی یک روزنامه رسمی و سایر نشریات مقرر در آئین ـ دفتر بین4
المللی و بررسی  وجوی بین المللی و مراجع جست نامه خدماتی که ادارات ملی به منظور کمک به دفتر بین  ـ آئین5

  .المللی دراجراء وظایف محوله به موجب این معاهده انجام خواهند داد را مشخص خواهد نمود مقدماتی بین
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اجرائی و هر کارگروه )  کمیته(، کارگروه  اداری تعیین شده از جانب وی در کلیه جلسات مجمع ـ مدیرکل و هر عضو 6
مدیرکل . شود، بدون حق رأی شرکت خواهند نمود نامه تشکیل می موجب این معاهده یا آئین یا گروه کاری دیگر که به)  کمیته(

  .ود دبیر نهادهای مزبور خواهند بودیا هر عضو اداری تعیین شده از جانب وی به اعتبار سمت اداری خ
اجرائی تهیه مقدمات برگزاری )  کمیته(های مجمع و با همکاری کار گروه  المللی طبق ارائه طریق  ـ الف ـ دفتر بین7
  . تجدیدنظر در معاهده را فراهم خواهد ساخت)  کنفرانسهای(های  فراهمایی

المللی در ارتباط با تهیه مقدمات  لدولی و سازمانهای غیردولتی بینا تواند با سازمانهای بین المللی می ب ـ دفتر بین
  .تجدیدنظر مشورت نماید)  کنفرانسهای(های  فراهمایی
تجدیدنظر بدون حق رأی )  کنفرانسهای(های  ـ مدیرکل و اشخاص تعیین شده از جانب وی در مباحثات فراهمایی ج 

  .شرکت خواهند نمود
  . وظایف محوله دیگر را انجام خواهد دادالمللی هرگونه  ـ دفتر بین8
  

  همکاری فنی)  کمیته( ـ کار گروه 56ماده 

  .را ایجاد خواهد نمود) شود نامیده می)  کمیته(که در این ماده کارگروه (همکاری فنی )  کمیته(ـ مجمع کار گروه 1

را )  کمیته(، ترکیب اعضای کارگروه  وسعه ـ الف ـ مجمع با توجه مقتضی به نمایندگی عادالنه کشورهای درحال ت2          
  .مشخص نموده و آنها را منصوب خواهد کرد

. خواهند بود)  کمیته(المللی به اعتبار سمت خود عضو کار گروه  المللی و بررسی مقدماتی بین وجوی بین ب ـ مراجع جست
 از آن از طرف کشور مذکور در کارگروه درصورتی که چنین مرجعی اداره ملی یک کشور متعاهد باشد، نماینده دیگری غیر

  . شرکت نخواهد داشت)  کمیته(
درصورت کفایت تعداد کشورهای متعاهد بیش از دو برابر تعداد اعضائی خواهد )  کمیته(ج ـ تعداد کل اعضای کارگروه 
  .عضویت دارند)  کمیته(بود که به اعتبار سمت خود در کارگروه 
نفع دعوت خواهد  از نمایندگان سازمانهای ذی)  کمیته( خود یا برحسب تقاضای کارگروه د ـ مدیرکل بنا به ابتکار شخصی

  .شرکت نمایند)  کمیته(نمود تا در مباحثات مورد عالقه خود در کارگروه 
  : ها به منظور کمک در تحقق موارد زیر است ارائه مشورت و توصیه)  کمیته(ـ هدف کارگروه 3

  . بینی شده در این معاهده  پیشبهبود دائمی در ارائه خدمات )1(
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 المللی و مراجع وجوی بین عدد جستتأمین حداکثر درجه یکنواختی و یکسانی در اسناد و روشهای کاری مراجع مت )2(
  ، و المللی و حداکثر درجه یکنواختی و یکسانی در رعایت کیفیت باال در گزارشهای این مراجع بررسی مقدماتی بین

، بنا به ابتکار مجمع یا کار  المللی وجوی بین بوط به ایجاد یک مرجع واحد جستحل مشکالت فنی خاص مر) 3(
  . اجرائی)  کمیته(گروه 

است )  کمیته(تواند درخصوص مسائلی که درصالحیت کار گروه  نفع می المللی ذی ـ هر کشور متعاهد و هر سازمان بین4
  .با آن مکاتبه کند

، کارگروه  ها و نظر مشورتی خود را خطاب به مدیرکل یا ازطریق او به مجمع تواند توصیه می)  کمیته( ـ کار گروه 5
کننده  المللی و تمام یا بعضی از ادارات دریافت وجو و بررسی مقدماتی بین اجرائی کلیه یا برخی از مراجع جست)  کمیته(

  .ارائه نماید
اجرائی )  کمیته(را به کارگروه )  کمیته(گروه ها و نظر مشورتی کار   ـ الف ـ درهرمورد، مدیرکل متن کلیه توصیه6

  .تواند درباره این متون اظهارنظر نماید او همچنین می. تسلیم خواهد نمود
، توصیه یا فعالیت دیگر کارگروه  تواند نظرات خود را درباره هر نظر مشورتی اجرائی می)  کمیته(ب ـ کارگروه 

بخواهد که درباره موضوعاتی که در صالحیت آن قرار دارد )  کمیته(کارگروهتواند از  همچنین می. ابراز نماید)  کمیته(
را همراه با )  کمیته(ها و گزارش کار گروه  تواند نظر، توصیه اجرائی می)  کمیته(کارگروه . مطالعه نموده و گزارش دهد

  .، به مجمع تسلیم نماید اظهارنظرهای مقتضی
اجرائی به منزله )  کمیته(این ماده به کارگروه ) 6(، اشارات مذکور در بنـد  ئیاجرا)  کمـیته( ـ تا تشکیـل کارگروه 7

  .اشارات به مجمع خواهد بود
  .تابع تصمیمات مجمع خواهد بود)  کمیته( ـ جزئیات آئین کار کارگروه 8
  

   ـ تأمین مالی57ماده 

  .ـ الف ـ اتحادیه دارای یک بودجه خواهد بود1
های تحت  های مشترک اتحادیه های مربوط به اتحادیه سهم آن در هزینه رآمد و هزینهب ـ بودجه اتحادیه شامل د

  .اداره سازمان خواهد بود
هایی که انحصاراً نتوان آن را به اتحادیه و همچنین یک یا چند اتحادیه تحت اداره سازمان نسبت داد  ج ـ هزینه
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های مشترک متناسب با  سهم اتحادیه دراین هزینه.  شدها درنظر گرفته خواهد های مشترک اتحادیه به عنوان هزینه
  .ها خواهد بود استفاده اتحادیه از آن هزینه

های تحت  های سایر اتحادیه ـ بودجه اتحادیه با توجه مقتضی به الزامات مربوط به هماهنگی داشتن با بودجه2
  .اداره سازمان تعیین خواهد شد

  : بودجه اتحادیه از منابع زیر تأمین خواهد شد، این ماده) 5(ـ با رعایت مقررات بند 3
  . المللی درارتباط با اتحادیه وجوه دریافتی درقبال خدمات انجام شده به وسیله دفتر بین) 1(
  .االمتیازهای مربوط به آنها المللی مربوط به اتحادیه یا حق فروش انتشارات دفتر بین) 2(
  . های مالی هدایا، اموال مورد وصیت و کمک) 3(
  . بها، منافع و سایر درآمدهای متفرقه اجاره) 4(
المللی و قیمت انتشارات آن باید به نحوی تعیین شود که در شرایط عادی  های دفتر بین ـ مبالغ وجوه و دریافتی4

  .المللی در ارتباط با اداره این معاهده باشد های دفتر بین کافی برای تأمین کل هزینه
)  ج(و )  ب( سال مالی دارای کسری باشد، کشورهای متعاهد، با رعایت مفاد جزءهای  ـ الف ـ درصورتی که یک5

  .این کسری را تأمین خواهند نمود
المللی نشأت گرفته از آن  های بین ب ـ مجمع سهم هر کشور متعاهد را با عطف توجه مقتضی به تعداد اظهارنامه

  .کشور در سالهای مربوطه تعیین خواهد نمود
تواند تصمیم  ، مجمع می ت حصول طرق دیگری برای تأمین موقتی کل کسری و یا قسمتی از آنج ـ درصور

  .خصوص پرداخت ننمایند ای را در این بگیرد که این کسری به سال بعد منتقل شود و کشورهای متعاهد سهمیه
موجب جزء  ت سهمیه بهتواند تصمیم بگیرد که هرگونه پرداخ د ـ اگر وضعیت مالی اتحادیه اجازه دهد، مجمع می

  .اند مسترد گردد به کشورهای متعاهدی که پرداخت مزبور را انجام داده)  الف(
نپردازد )  ب(موجب جزء  هـ ـ کشور متعاهدی که ظرف مدت دو سال از تاریخ مقرر توسط مجمع سهمیه خود را به

توانند  ذلک هر یک از نهادهای اتحادیه می ممکن است از حق رأی دادن در هر یک از نهادهای اتحادیه ممنوع شود، مع
درصورتی که قانع شوند که تأخیر در پرداخت به علت شرایط و اوضاع و احوال استثنایی و غیرقابل اجتناب بوده است 

  .اجازه دهند که آن کشور به اعمال حق رأی خود در آن نهاد ادامه دهد
صویب نشود میزان آن برابر مقررات مالی در سطح بودجه  ـ درصورتی که بودجه قبل از آغاز دوره مالی جدید ت6
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  .سال قبل خواهد بود
 ـ الف ـ اتحادیه دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهد بود که با پرداخت در یک نوبت توسط هر کشور 7

د، اگر به درصورت عدم تکافو، مجمع ترتیبات الزم را برای افزایش آن اتخاذ خواهد نمو. متعاهد تشکیل خواهد شد
  .قسمتی از وجوه این صندوق نیاز نباشد وجوه مربوط مسترد خواهد شد

ب ـ مجمع در مورد پرداخت مبلغ اولیه هر کشور متعاهد به صندوق مزبور یا مبلغ اضافی که آن کشور باید در 
  . د گرفتاین ماده تصمیم خواه) 5(بند )  ب(پرداخت آن مشارکت نماید بر پایه اصول مشابه مقرر در جزء 

سازان  هماهنگی)  کمیته( ج ـ مجمع شرایط پرداخت را براساس پیشنهاد مدیرکل و پس از استماع نظر کارگروه          
  .تعیین خواهد نمود

، متناسب با مبالغ پرداختی توسط هر کشور متعاهد خواهد  های پرداخت د ـ هرگونه استرداد با درنظر گرفتن تاریخ
  .بود

فقتنامه منعقده با کشوری که مقر سازمان در قلمرو آن واقع است مقرر خواهد شد هر زمان که  ـ الف ـ در موا8
ها و شرایطی  مبلغ این مساعده. های مالی را اعطاء نماید وجوه صندوق سرمایه در گردش کافی نباشد دولت مقر، مساعده

های جداگانه بین آن کشور و سازمان  فقتنامهشود در هر مورد تابع موا های مربوط پرداخت می که براساس آنها مساعده
کرسی به اعتبار این سمت در  شود، کشور مقر دارای یک ها مربوط می خواهد بود تا آنجا که به تعهد پرداخت مساعده

  .اجرائی خواهد بود)  کمیته(مجمع و کارگروه 
از تعهد به پرداخت مساعده کتباً اعالم و سازمان هر کدام حق دارند انصراف خود را )  الف(ب ـ کشور مذکور در بند 

  .نمایند این انصراف با گذشت سه سال از تاریخ پایان سال اعالم مزبور مؤثر خواهد بود
، به نحو مقرر در مقررات  ـ حسابرسی حسابها به وسیله یک یا چند کشور متعاهد و یا توسط حسابرسان خارج9

  .ع با موافقت خود آنان تعیین خواهد نموداین حسابرسان را مجم.  مالی صورت خواهد گرفت
  

  نامه  ـ آئین58ماده 

  :نامه منضم به این معاهده متضمن مقررات در موارد زیر خواهد بود  ـ آئین1
دارد که  کند و یا صراحتاً مقرر می نامه اشاره می ، این معاهده صراحتاً به آئین موضوعاتی که درارتباط با آن) 1(

  . آن موارد تعیین تکلیف نموده یا خواهد نمودنامه مربوطه در آئین



 
48

  . ، موضوعات یا آئین کار اداری هرگونه الزامات) 2(
  . هرگونه جزئیات مفید درارتباط با اجراء مقررات این معاهده) 3(
  .نامه را اصالح نماید تواند آئین ـ الف ـ مجمع می2

  .باشد زم سه چهارم آراء مأخوذه میها مستل ، اصالحیه این ماده) 3(ب ـ با رعایت مقررات بند 
  . توان آنها را اصالح نمود به طرق زیر مشخص خواهد ساخت نامه مقرراتی را که می  ـ الف ـ آئین3
  فقط با اتفاق نظر، یا) 1(

المللی یا  وجوی بین عنوان مرجع جست فقط در مواردی که هیچ یک از کشورهای متعاهد که اداره ملی آنها به) 2 (
الدولی باشد درصورتی  نمایند مخالف نباشند و اگر مرجع مزبور یک سازمان بین المللی عمل می ررسی مقدماتی بینمرجع ب

  .که کشور متعاهد عضو آن سازمان که از سوی سایر کشورهای عضو مجاز در این امر است مخالفت ننماید
، حسب مورد مستلزم اجراء شرایط  ل در آیندهنامه از الزامات قابل اعما ب ـ مستثنی ساختن هر یک از مقررات آئین

  .خواهد بود)  الف(جزء ) 2(یا ردیف )  الف(جزء ) 1(مذکور در ردیف 
  . این بند مستلزم اتفاق نظر است)  الف(ج ـ درج هرگونه مقررات در آینده در یک یا سایر الزامات مذکور در جزء 

  .نامه مشخص خواهد نمود اید با نظارت مجمع تحقق یابد را آئین ـ آن دسته از دستورات اداری مدیرکل که ب4          

  .، مقررات معاهده حاکم خواهد بود نامه  ـ درصورت تعارض بین مقررات این معاهده و آئین5          
  

  فصل ششم ـ اختالفات

   ـ اختالفات59ماده 

نامه   درباره تفسیر یا اجراء این معاهده یا آئین، هرگونه اختالف بین دو یا چند کشور متعاهد)64(ماده ) 5( با رعایت بند 
المللی دادگستری به  تواند طبق اساسنامه دیوان بین که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، را هر یک از کشورهای مربوطه می

ه کشور متعاهدی ک. که کشورهای مربوط به روش دیگری جهت حل و فصل توافق نمایند آن دیوان ارجاع دهد مگر این
المللی موضوع را به اطالع سایر  دفتر بین. المللی اعالم خواهد نمود کند مراتب را به دفتر بین اختالف را در دیوان مطرح می
  .کشورهای متعاهد خواهد رسانید
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  فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اصالح

   ـ تجدیدنظر در معاهده60ماده 

ویژه کشورهای متعاهد مورد تجدیدنظر )  کنفرانس( فراهمایی تواند هرچند وقت یک بار به وسیله یک ـ این معاهده می1
  .واقع شود
  . تجدیدنظر بنا بر تصمیم مجمع صورت خواهد گرفت)  کنفرانس(ـ برگزاری هر فراهمایی 2
المللی تعیین شده باشد به عنوان ناظر در  وجو یا بررسی مقدماتی بین الدولی که به عنوان مرجع جست ـ هر سازمان بین3

  .تجدیدنظر پذیرفته خواهد شد)  کنفرانس(فراهمایی هر 
توان به  را می) 57(و ماده ) 56(، ماده )55(ماده ) 8(الی ) 4(، بندهای )54(، ماده )53(ماده ) 11(و ) 9(، )5(ـ بندهای 4

  .اصالح نمود) 61(تجدیدنظر یا طبق مفاد ماده )  کنفرانس(وسیله فراهمایی 
  

  قررات معاهده ـ اصالح برخی از م61ماده 

توانند پیشنهادهای مربوط به اصالح بندهای  اجرائی می)  کمیته(، مدیرکل و یا کارگروه  ـ الف ـ هر کشور عضو مجمع1
  .را مطرح نمایند) 57(و ماده ) 56(، ماده )55(ماده ) 8(الی ) 4(بندهای ) 54(، ماده )53(ماده ) 11(و ) 9(، )5(

حداقل شش ماه قبل از بررسی آنها به وسیله مجمع به کشورهای متعاهد اعالم ب ـ پیشنهادهای مذکور را مدیرکل 
  .خواهد نمود

  .این ماده را مجمع تصویب خواهد نمود) 1(های مواد مذکور در بند  ـ الف ـ اصالحیه2
  . ب ـ تصویب مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه است

، سه  که مدیرکل اعالم قبولی کتبی  ماده یک ماه پس از ایناین) 1(ـ الف ـ هرگونه اصالحیه به موارد مذکور در بند 3
چهارم از کشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصالحیه برابر با روشهای مقرر در قانون اساسی آنها را دریافت نماید، 

  .االجراء خواهد شد الزم
االجراء شدن برای کلیه کشورهای  مشود در زمان الز ب ـ هرگونه اصالحیه مواد مذکور که به این ترتیب پذیرفته می

ای که تعهدات مالی کشورهای متعاهد را افزایش دهد فقط  با این قید که هر اصالحیه. االتباع خواهد بود عضو مجمع الزم
  .االتباع خواهد بود ای اعالم نموده باشند الزم درمورد آن عده از کشورهایی که پذیرش خود را نسبت به چنین اصالحیه

االجراء  پذیرفته شده باشد درمورد کلیه کشورهایی که پس از تاریخ الزم)  الف(ای که طبق مفاد جزء  اصالحیهج ـ هر 
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  .االتباع خواهد بود ، به عضویت مجمع درآیند الزم) الف(شدن اصالحیه طبق مفاد جزء 
  

  فصل هشتم ـ مقررات نهایی

   ـ عضویت در معاهده62ماده 

  :تواند به راههای زیر به عضویت این معاهده درآید المللی حمایت از مالکیت صنعتی می ـ هر کشور عضو اتحادیه بین1
  ، یا امضاء و سپس تودیع سند تصویب) 1(
  . تودیع یک سند الحاق) 2(
  .ـ اسناد تصویب یا الحاق نزد مدیرکل تودیع خواهد شد2
حمایت از مالکیت صنعتی درمورد این معاهده متن تجدیدنظر شده در استکهلم معاهده پاریس برای ) 24(ـ مفاد ماده 3

  .اجراء خواهد شد
وجه به معنای به رسمیت شناختن و یا قبول ضمنی یک کشور متعاهد نسبت به وضعیت  این ماده نباید به هیچ) 3(ـ بند 4

  . استموجود سرزمینی تلقی شود که کشور متعاهد دیگر، آن سرزمین را طبق بند مذکور مشمول این معاهده نموده 
  

  االجراء شدن معاهده  ـ الزم63ماده 

که هشت کشور اسناد تصویب یا الحاق خود را  این ماده سه ماه پس از این) 3(ـ الف ـ این معاهده با رعایت مقررات بند 1
جراء اال که حداقل چهار کشور از این هشت کشور هر یک یکی از شرایط زیر را محقق سازند الزم تودیع نمایند مشروط براین

  :خواهد شد
 40000المللی از  های تسلیم شده در کشور مطابق آخرین آمارهای ساالنه انتشار یافته توسط دفتر بین تعداد اظهارنامه) 1(

  .متجاوز باشد
 اظهارنامه را در 1000المللی حداقل  اتباع یا مقیمین کشور مطابق آخرین آمارهای ساالنه انتشار یافته توسط دفتر بین) 2(

  .کشور خارجی تسلیم نموده باشندیک 
 اظهارنامه را از اتباع 10000المللی حداقل  اداره ملی کشور، طبق آخرین آمارهای ساالنه انتشار یافته توسط دفتر بین) 3(

  .یا مقیمین کشورهای خارجی دریافت نموده باشند
  .باشد اشیاء مصرفی نمیهای  های مربوط به مدل ها شامل اظهارنامه ب ـ در این بند واژه اظهارنامه
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عضویت  ، به این ماده) 1(االجراء شدن این معاهده برابر بند  این ماده هر کشور که در تاریخ الزم) 3(ـ با رعایت مفاد بند 2
  .این معاهده در نیامده باشد، سه ماه پس از آن که سند الحاق یا تصویب خود را تودیع نماید به این معاهده ملزم خواهد شد

نامه منضم به این معاهده آمده فقط در تاریخی قابل اجراء  ذلک مفاد فصل دوم و مقررات مربوط به آن که درآئین ـ مع3
را انجام داده و اعالم ) 1(خواهد بود که در آن تاریخ سه کشور که هرکدام از آنها حداقل یکی از سه الزامات مذکور در بند 

د ملزم شدن به مقررات مذکور درفصل دوم را ندارند، به عضویت این معاهده در قص) 64(ماده ) 1(ننموده باشند که طبق بند
  .نخواهد بود) 1(االجراء شدن طبق بند  به هرحال این تاریخ زودتر از تاریخ الزم. آمده باشند

  

   ـ حق شرطها64ماده 

  .تواند اعالم نماید که ملزم به مقررات فصل دوم نخواهد بود ـ الف ـ هر کشور می1
نمایند ملزم به مفاد فصل دوم و مقررات مربوط به آن  را صادر می) 1(بند )  الف(ـ کشورهایی که اعالمیه موضوع جزء ب 
  .نامه نخواهند بود در آئین

  :تواند اعالم نماید که ای را صادر ننموده باشد می اعالمیه) 1(بند )  الف(ـ الف ـ هر کشوری که طبق جزء 2
) به نحو مقرر(المللی و ترجمه آن  درخصوص ارائه یک نسخه از اظهارنامه بین) 39(ماده ) 1(نسبت به مقررات بند ) 1(

  .ملزم نخواهد بود
المللی و یا ترجمه آن توسط یا از طریق اداره  مانع از انتشار اظهارنامه بین) 40(تأخیر بررسی ملی به نحو مقرر در ماده ) 2(

  .مستثنی باشد) 38(و ) 30(های مقرر در مواد  ا نیست که کشور از محدودیتذلک این امر بدان معن ملی نخواهد بود مع
  .ای را صادر نمایند ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود که چنین اعالمیه ب ـ کشورهایی

های  المللی اظهارنامه شود، انتشار بین تواند اعالم کند، تا آنجا که به آن کشور مربوط می ـ الف ـ هر کشوری می3
  . المللی الزم نیست ینب

المللی حاوی تعیین فقط کشورهایی باشد که  ، اظهارنامه بین ب ـ هرگاه پس از انقضاء هجده ماه از تاریخ حق تقدم
منتفی ) 21(ماده ) 2(المللی طبق بند  این بند صادر نموده باشند در آن صورت انتشار اظهارنامه بین)  الف(ای را طبق جزء  اعالمیه
  . است

المللی را در موارد زیر منتشر  المللی اظهارنامه بین هذا دفتر بین فوق به اجراء در آید مع)  ب( حتی اگر مقررات جزء ج ـ
  :خواهد نمود
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  . نامه بنا به تقاضای متقاضی به نحو مقرر در آئین) 1(
شده  از طرف اداره ملی هر کشور تعیینالمللی به وسیله یا  هرگاه اظهارنامه ملی یا ورقه اختراع مبتنی بر اظهارنامه بین) 2(

فوق صادر کرده منتشر شود، بالفاصله پس از انتشار مذکور به شرط انقضاء مدت هجده ماه از )  الف(که اعالمیه را طبق جزء 
  . تاریخ حق تقدم

مقرر نماید ولی از ـ الف ـ هر کشوری که قانون ملی آن اثر سابقه اختراعات ادعایی را از تاریخی قبل از تاریخ انتشار 4
لحاظ سابقه اختراع ادعایی تاریخ حق تقدم مورد ادعا طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را همان تاریخ 

المللی درخارج از آن  تواند اعالم کند که تاریخ تسلیم یک اظهارنامه بین واقعی تسلیم اظهارنامه در آن کشور تلقی ننماید می
المللی کشور مزبور تعیین شده است با تاریخ تسلیم واقعی در آن کشور از حیث سابقه اختراع  ن اظهارنامه بینکشور که در آ

  .باشد ادعایی یکسان نمی
فوق صادر نموده باشد تا حد مذکور در اعالمیه ملزم به رعایت مفاد بند )  الف(ای را برابر جزء  ب ـ هر کشوری که اعالمیه

  . بودنخواهد) 11(ماده ) 3(
فوق صادر نماید به صورت همزمان و مکتوب تاریخ و شرایط مربوط به )  الف(ای را برابر جزء  ج ـ هر کشوری که اعالمیه

. المللی که کشور مزبور را تعیین نموده باشد، در آن کشور اعالم خواهد نمود تحقق اثر سابقه اختراع ادعایی هر اظهارنامه بین
  .ای خطاب به مدیرکل تغییر داد  هر زمان طی اطالعیهتوان در اعالم مزبور را می

درمورد هرگونه اختالف ) 59(مفاد ماده . داند نمی) 59(تواند اعالم نماید که خود را ملزم به رعایت ماده   ـ هر کشور می5
  .بین هر کشور متعاهد صادرکننده این اعالمیه و هر دولت متعاهد دیگر اجراء نخواهد شد

تواند هنگام امضاء این  اعالمیه مذکور می. عالمیه صادره به موجب این ماده به صورت مکتوب خواهد بود ـ الف ـ هر ا6
این ماده در هر زمان بعدی به وسیله ) 5(استثنای مورد مذکور در بند  ، یا به ، هنگام تودیع سند تصویب یا الحاق معاهده
 اطالعیه مذکور اثر اعالمیه شش ماه پس از تاریخ دریافت اطالعیه درمورد. ای خطاب به مدیرکل به وی اعالم گردد اطالعیه

المللی تسلیم شده قبل از انقضاء دوره دوره شش ماهه مذکور را تحت تأثیر  های بین مزبور توسط مدیرکل خواهد بود و اظهارنامه
  .قرار نخواهد داد

. ای خطاب به مدیرکل مسترد نمود  وسیله اطالعیهتوان در هر زمان به ب ـ هرگونه اعالمیه صادره طبق این ماده را می
این ) 3(این استرداد سه ماه پس از دریافت اطالعیه توسط مدیرکل محقق خواهد شد و درمورد استرداد اعالمیه صادره طبق بند 

  .ادالمللی تسلیمی قبل از انقضاء مدت سه ماه مذکور را تحت تأثیر قرار نخواهد د های بین استرداد، اظهارنامه
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مجاز ) 5(تا ) 1( ـ هیچ حق شرط دیگری نسبت به این معاهده به غیر از حق شرطهای درنظر گرفته شده طبق بندهای 7
  . نیست

   ـ اجراء تدریجی65ماده 

، به صورت  المللی المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین وجوی بین ـ درصورتی که موافقتنامه منعقده با هر مرجع جست1
شود را مقرر  دار رسیدگی به آن می المللی که آن مرجع عهده هایی را درخصوص تعداد یا نوع اظهارنامه بین ت، محدودی موقت

المللی مشخص شده  های بین نامه درارتباط با انواع اظهارنامه نماید، مجمع تدابیر الزم را برای اجراء تدریجی این معاهده و آئین
) 5(المللی موضوع بند  وجوی بین وجو از نوع جست رباره تقاضاهای مربوط به جستاین مقررات همچنین د. اتخاذ خواهد نمود

  .اجراء خواهد شد) 15(ماده 
المللی را تسلیم و  های بین توان اظهارنامه ، می این ماده) 1(ـ مجمع تاریخهایی را که از آن تاریخها، با رعایت بند 2

تاریخهای مذکور به ترتیب دیرتر از شش ماه پس از . د معین خواهد کردالمللی را ارائه نمو تقاضاهای بررسی مقدماتی بین
) 63(ماده ) 3(یا پس از قابلیت اجرائی یافتن فصل دوم به موجب بند ) 63(ماده ) 1(االجراء شدن این معاهده طبق مفاد بند  الزم

  .نخواهد بود
  

   ـ انصراف از عضویت66ماده 

ای خطاب به مدیرکل انصراف خود را از عضویت در این معاهده اعالم  اطالعیهتواند با صدور  ـ هر کشور متعاهد می1
  .دارد

. وسیله مدیرکل محقق خواهد شد ـ انصراف ازعضویت در معاهده شش ماه پس از تاریخ دریافت اطالعیه مذکور به2
قبل از انقـضاء مدت شش مـاه مذکور دهنده  المللی تسلـیمی به کشـور انـصراف های بین انصراف مزبور نسبت به آثار اظهارنامه

  . دهنده قبل از انقضاء این مدت اثری نخواهد داشت و همچنین نسبت به انتخاب کشور انصراف
  

   ـ امضاء و زبانها67ماده 

ای واحد به زبان انگلیسی و فرانسوی امضاء خواهد شد و هر دو متن مزبور از اعتبار  ـ الف ـ این معاهده در نسخه1
  .وردار خواهند بودیکسان برخ

،  ، روسی ، پرتغالی ، ژاپنی نفع متون رسمی این معاهده را به زبانهای آلمانی ب ـ مدیرکل پس از مشورت با دولتهای ذی
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  .اسپانیولی و زبانهای دیگری که ممکن است مجمع تعیین نماید، تهیه خواهد کرد
در واشنگتن مفتوح )   هجری شمسی10/10/1349برابر با  (1970ـ این معاهده برای امضاء تا تاریخ سی و یکم دسامبر 2

  .خواهد بود
  

   ـ وظایف امین اسناد68ماده 

  .نزد مدیرکل تودیع خواهد شد) 67(ماده ) 2(ـ نسخه اصلی این معاهده پس از انقضاء تاریخ مذکور در بند 1
رای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون نامه منضم به آن را ب ـ مدیرکل دو نسخه از رونوشت مصدق این معاهده و آئین2

  .پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سایر کشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود
  .ـ مدیرکل این معاهده را در دبیر خانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد نمود3
ه کشورهای متعاهد و سایر نامه را برای کلی ـ مدیرکل دو نسخه از رونوشت مصدق هر اصالحیه این معاهده و آئین4

  .کشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود
  

  ها  ـ اطالعیه69ماده 

  .مدیرکل مراتب زیر را به کلیه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی اطالع خواهد داد
  ).62(ـ امضاءها به موجب ماده 1
  ).62 (ـ تودیع اسناد تصویب یا الحاق به موجب ماده2
  .شود االجراء می فصل دوم الزم) 63(ماده ) 3(االجراء شدن این معاهده و تاریخی که در آن به موجب بند  ـ تاریخ الزم3
  ).64(ماده ) 5(تا ) 1(ـ هر اعالمیه صادره به موجب بند 4
  ).64(ماده ) 6(بند )  ب( ـ استرداد هر اعالمیه صادره به موجب جزء 5
  ).66(اف از عضویت در معاهده به موجب ماده  ـ مراتب اعالم انصر6
  ).31(ماده ) 4( ـ هرگونه ا عالمیه صادره به موجب بند 7

نامه پیوست در جلسه   ماده و آئین قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و شصت و نه
هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ شنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و  علنی روز سه

  . به تأیید شورای نگهبان رسید16/8/1386
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  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل

  

  نامه معاهده همکاری در ثبت اختراع  آئین

  ))2002 آوریل1 (1381 فروردین 12االجراء از  الزم(

  قسمت الف

  مواد مقدماتی

  اریـ اصطالحات اختص1ماده

   معنای اصطالحات اختصاری1ـ1
  .به معنای معاهده همکاری در ثبت اختراعات است» معاهده« کلمه ) الف( 
  .ای مشخص از معاهده داللت دارد ه به فصل یا ماد» ماده« و » فصل« کلمات ) ب(

  

  ـ تفسیر برخی کلمات2ماده

  »متقاضی « 2ـ1
 مذکور همچنین به معنای کارگزار و یا نماینده دیگر متقاضی نیز کار رفته باشد کلمه به» متقاضی« در هرجا که کلمه 

خواهدبود مگر اینکه صراحتاً از سیاق عبارت و یا ماهیت ماده و یا متنی که این کلمه در آن بکار رفته خالف آن مستفاد گردد 
  .نظیر باالخص موردی که ماده به محل اقامت و یا تابعیت متقاضی اشاره داشته باشد

  » کارگزار «2ـ2
نامه تعیین شده است مگر   آئین90 ماده1در هرجا که کلمه کارگزار به کار رفته باشد، منظور کارگزاری است که وفق بند

  .اینکه صراحتاً از سیاق عبارت و یا ماهیت ماده یا متنی که این کلمه در آن بکار رفته خالف آن مستفاد گردد
  »نماینده مشترک « 2مکررـ2

به کار رفته باشد منظور یک متقاضی منصوب شده به عنوان نماینده مشترک » نماینده مشترک« اصطالح در هر جا که 
  .نامه است  آئین90 ماده2و یا تلقی شده به عنوان نماینده مشترک وفق بند

  »امضاء « 2ـ3
کننده یا مرجع صالح  در هر جا که کلمه امضاء بکار رفته باشد چنانچه قانون ملی مورد اجراء بوسیله اداره دریافت



 
56

المللی استفاده از مهر را به جای امضاء الزامی سازد، مقصود از کلمه امضاء  المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین جستجوی بین
  .برای آن اداره یا مرجع به معنای مهر خواهدبود

  قسمت ب

  مواد مربوط به فصل اول معاهده

  )فرم( ـ تقاضا 3ماده

   فرم تقاضا3ـ1
  .ای ارائه خواهدشد بر روی یک فرم چاپی تنظیم یا بوسیله فرم چاپ شده رایانهتقاضا 

  ها  در دسترس بودن فرم3ـ2
المللی به صورت  کننده، یا در صورت تمایل این اداره به وسیله دفتر بین هائی از فرم چاپی به وسیله اداره دریافت نسخه

  .رایگان در اختیار متقاضیان قرار خواهدگرفت
  رست کنترل فه3ـ3
  :تقاضا حاوی فهرستی خواهدبود که در آن موارد زیر مشخص خواهدشد) الف(
تقاضا، : المللی المللی و تعداد اوراق مربوط به هر جزء اظهارنامه بین دهنده اظهارنامه بین تعداد کل اوراق تشکیل» 1«
، ادعاها، )ساس فهرست ترتیبی نشان دهدکه به صورت جداگانه تعداد اوراق مربوط به هر بخش از توصیف را برا(توصیف 

  ها، خالصه؛ نقشه
سندی که یک کارگزار و یا یک نماینده (نامه همراه باشد  المللی تسلیمی با وکالت در مواردی که اظهارنامه بین» 2«

ابل خواندن، ای ق نامه کلی، سند حق تقدم، فهرست ترتیبی به صورت فرم رایانه ای از وکالت نسخه) مشترک را منصوب نماید
  ؛.)که در فهرست کنترل تعیین خواهدشد(ها و یا هر سند دیگر  سند مربوط به پرداخت هزینه

نماید باید به هنگام انتشار خالصه همراه آن باشد؛ در موارد  ها که متقاضی پیشنهاد می شماره آن شکل از نقشه» 3«
  .تواند بیش از یک شکل را پیشنهاد نماید استثنائی متقاضی می

کننده باین موضوع اشاره  این فهرست باید به وسیله متقاضی کامل شود و در صورت عدم انجام آن اداره دریافت) ب(
  .ای نخواهدداشت شق الف فوق اشاره» 3«کننده به شماره مذکور در جزء  با این استثناء که اداره دریافت. الزم را خواهدنمود

   مشخصات3ـ4
های  ای در دستورالعمل شده به صورت فرم چاپی رایانه م تقاضای چاپی و تقاضای ارائه فوق مشخصات فر3با رعایت بند
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  .اداری مشخص خواهندشد
  

  )محتویات(ـ تقاضا 4ماده

   محتویات اجباری و اختیاری؛ امضاء4ـ1
  :تقاضا حاوی موارد زیر خواهدبود) الف(
  خواسته،» 1«
  عنوان اختراع،» 2«
  شده باشد، ارگزار اگر کارگزاری معینمشخصات مربوط به متقاضی و ک» 3«
  تعیین کشورها،» 4«
شده، ارائه نام مخترع را به  مشخصات مربوط به مخترع در موردی که قانون ملی حداقل یکی از کشورهای تعیین» 5«

  .هنگام تسلیم یک اظهارنامه ملی ضروری قلمداد نماید
  :تقاضا، عنداالقتضاء حاوی مراتب زیر خواهدبود) ب (
   یک ادعای حق تقدم،»1«
  المللی یا جستجوی دیگر قبلی، المللی یا جستجوی از نوع بین ارجاع به هر نوع جستجوی بین» 2«
  های مربوط به انواع خاص حمایت، انتخاب» 3«
  ای است، ذکر این مطلب که متقاضی مایل به تحصیل یک ورقه اختراع منطقه» 4«
   اصلی،ارجاع به اظهارنامه اصلی و یا اختراع» 5«
  .المللی توسط متقاضی انتخاب مرجع صالحیتدار جستجوی بین» 6«
  :تواند حاوی موارد زیر باشد تقاضا می) ج (
شده ارائه نام مخترع را در زمان  مشخصات مربوط به مخترع در موردیکه قانون ملی هیچیک از کشورهای تعیین» 1«

  تسلیم یک اظهارنامه ملی الزامی نداند،
ای که  المللی در موردی که اظهارنامه کننده دائر به تهیه و ارسال سند حق تقدم به دفتر بین اداره دریافتتقاضا از » 2«

  کننده تسلیم شده باشد، الدولی به عنوان اداره دریافت حق تقدم آن ادعاشده به اداره ملی یا مرجع بین
  .نامه  آئین4 ماده17ها به نحو مقرر در بند اعالمیه» 3«
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  .ا باید امضاء شودتقاض) د (
   خواسته4ـ2

  :خواسته با مضمون ذیل بوده و ترجیحاً با کلمات زیر تنظیم خواهدشد
المللی بر طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات  نمایم که این اظهارنامه بین اینجانب امضاءکننده زیر درخواست می« 

  ».مورد رسیدگی قرار گیرد
   عنوان اختراع4ـ3

  .و دقیق باشد) شده به زبان انگلیسی ترجیحاً از دو تا هفت کلمه به زبان انگلیسی و یا ترجمه(د کوتاه عنوان اختراع بای
  ها  اسامی و نشانی4ـ4
که به آن معروفند درج خواهدشد و نام خانوادگی قبل از ) هائی نام(اسامی اشخاص حقیقی با ذکر نام خانوادگی، نام ) الف (

  .خواهدآمد) ها نام(نام 
  .اسامی اشخاص حقوقی با ذکر مشخصات کامل و رسمی آنها درج خواهدشد) ب(
های درج شده را محقق  ها به نحوی درج خواهندشد که الزامات مرسوم برای تحویل فوری پستی به نشانی نشانی) ج(

گاه قانون ملی کشور هر.  خانه درصورت وجود خواهدبود سازد و در هر مورد شامل کلیه واحدهای اداری مربوطه، ازجمله شماره
شده ذکر شماره خانه را الزامی نداند، عدم ذکر این شماره دارای هیچ اثری در آن کشور نخواهدبود به منظور تسهیل  تعیین

شود که هرگونه نشانی چاپ از راه دور، شماره تلفن و نمابر یا اطالعات درباره سایر وسایل  ارتباط سریع با متقاضی توصیه می
  .این قبیل که مربوط به متقاضی یا عنداالقتضاء کارگزار و یا نماینده مشترک باشد، درج گرددارتباطی از 

توان فقط یک نشانی را درج نمود با این استثناء که اگر هیچ کارگزاری  برای هر متقاضی، مخترع یا کارگزار می) د(
ود متقاضی و یا اگر تعداد متقاضی بیش از یک شخص دار باشد خ منصوب نشده باشد تا نمایندگی متقاضی یا متقاضیان را عهده

شده در تقاضا یک نشانی را مشخص نماید که به آن نشانی  تواند عالوه بر هر نشانی دیگر اعالم باشد نماینده مشترک آنها می
  .ها ارسال گردد اطالعیه
   متقاضی4 ـ5
اضیان متعدد، نام، نشانی، تابعیت و اقامتگاه هر یک از نام، نشانی، تابعیت و اقامتگاه متقاضی یا در صورت وجود متق) الف(

  .ها در تقاضا ذکر خواهدشد آن
  .تابعیت متقاضی بر حسب نام کشوری که وی تبعه آن است درج خواهدشد) ب (
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  .اقامتگاه متقاضی برحسب نام کشوری که وی مقیم آنجا است درج خواهدشد) ج(
در چنین موردی در تقاضا، .  متقاضیان مختلفی را در تقاضا درج نمودتوان برای کشورهای مختلف تعیین شده می) د(

  .متقاضی یا متقاضیان برای هر کشور تعیین شده یا گروه کشورهای تعیین شده درج خواهندشد
تواند  کننده ثبت شده باشد تقاضا می کننده به عنوان اداره دریافت در موردی که مشخصات متقاضی نزد اداره ملی عمل) ه(

  .اوی شماره و سایر مشخصاتی باشد که تحت آن تقاضای متقاضی به ثبت رسیده استح
   مخترع4 ـ6
آن بند مصداق داشته باشد نام و ) ج(شق » 1«نامه یا جزء   این آئین4 ماده1بند) الف(شق » 5«در موردی که جزء ) الف(

  .ها در تقاضا ذکر خواهدشد ز آننشانی مخترع یا اگر چند مخترع وجود داشته باشند نام و نشانی هر یک ا
ای به  ، حاوی اظهاریه)الف(اگر متقاضی مخترع باشد در آن صورت تقاضا به جای ذکر اطالعات مقرر به موجب شق ) ب(

  .این منظور خواهدبود
شده مختلف، اشخاص مختلف  شده یکسان نباشند برای کشورهای تعیین هرگاه الزامات قوانین ملی کشورهای تعیین) ج(
شده یا  در اینصورت تقاضا حاوی یک اظهاریه جداگانه برای هر کشور تعیین. توان در تقاضا به عنوان مخترع ذکر نمود را می

گروه کشورهائی خواهدبود که در آن کشور یا گروه کشورها یک شخص بخصوص، یا همان شخص باید مخترع تلقی گردد یا 
  .مان اشخاص باید به عنوان مخترعین تلقی گردنددر آن کشور یا گروه کشورها اشخاص بخصوص یا ه

   کارگزار4ـ7
  .اگر کارگزاری تعیین شده باشد این موضوع در تقاضا ذکر و نام و نشانی وی در آن منعکس خواهدشد) الف(
ن توا کننده ثبت شده باشد در تقاضا می کننده به عنوان اداره دریافت هرگاه مشخصات کارگزار نزد اداره ملی عمل) ب(

  .شماره و اطالعات دیگری را که تحت آن مشخصات کارگزار به ثبت رسیده را ذکر نمود
   نماینده مشترک4 ـ8

  .هرگاه نماینده مشترکی منصوب شده باشد این موضوع باید در تقاضا ذکر شود
   تعیین کشورها4ـ9
  :در موارد زیر در تقاضا کشورهای متعاهد تعیین خواهندشد) الف (
  های اختراع ملی از طریق ذکر نام هر کشور مربوط؛ رها به منظور تحصیل ورقهتعیین کشو» 1«
ای با مشخص نمودن این مطلب که یک ورقه اختراع  تعیین کشورها به منظور تحصیل ورقه اختراع منطقه» 2«
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ورهای متعاهدی که ای مربوطه منظور است یا فقط برای کش ای برای کلیه کشورهای متعاهد عضو معاهده اختراع منطقه منطقه
  .ها ذکر شده است نام آن

ها مجاز است غیر از موارد  در تقاضا همچنین ممکن است ذکر شود که کلیه کشورهائیکه برابر معاهده تعیین آن) ب(
  :نیز تعیین گردند مشروط بر اینکه) الف(مذکور در شق 

  د، واین بند تعیین شده باش) الف(الاقل یک کشور متعاهد به موجب شق » 1«
ای باشد دایر بر این که هرگونه تعیین به عمل آمده به موجب این شق باید طبق شق  تقاضا همچنین حاوی اظهاریه» 2«

 ماه از تاریخ حق تقدم 15مورد تأیید قرار گیرد و اینکه هر نوع تعیین کشور به ترتیب مذکور در صورتی که قبل از انقضاء ) ج(
  . مسترد شده بوسیله متقاضی تلقی خواهدشدتأیید نشود در پایان مهلت مذکور

  :به عمل آمده است به طرق زیر محقق خواهدشد) ب(تأئید هر نوع تعیین کشورها که طبق شق ) ج(
  و) الف(شق » 2«یا » 1«کننده حاوی مراتب مذکور در جزءهای  تسلیم اعالمیه کتبی به اداره دریافت» 1«

کننده ظرف مهلت مقرر  نامه به اداره دریافت  آئین15 ماده 5زینه تأئید مذکور در بندپرداخت هزینه تعیین کشور و ه» 2«         
  .فوق) ب(شق » 2«در جزء 

   ادعای حق تقدم4ـ10
تواند حق تقدم یک یا چند اظهارنامه قبلی  می» ادعای حق تقدم«  معاهده 8ماده ) 1(هر اعالمیه مذکور در بند ) الف(
شده در یا برای هر عضو   عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا تسلیمشده در یا برای هر کشور تسلیم

نامه   مکرر آئین26 ماده1هر ادعای حق تقدم با رعایت بند. باشد را ادعا نماید سازمان جهانی تجارت که عضو آن کنوانسیون نمی
گردد و  شده ادعا می ای که قبالً تسلیم ینکه حق تقدم اظهارنامهای دایر به ا تواند در تقاضا ذکر شود؛ این ادعا شامل اظهاریه می

  :موارد زیر خواهدبود
  تاریخ تسلیم اظهارنامه قبلی؛» 1«

  .المللی باشد  ماه قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه بین12این تاریخ باید در طی مدت 
  شماره اظهارنامه قبلی؛» 2«
ی باشد نام کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا هرگاه اظهارنامه قبلی یک اظهارنامه مل» 3«

  عضو سازمان جهانی تجارت غیر عضو آن کنوانسیون که در آن کشور اظهارنامه تسلیم شده است؛
ای، صالحیت اعطای  ای باشد، نام مرجعی که معاهده اختراع منطقه هرگاه اظهارنامه قبلی یک اظهارنامه منطقه» 4«
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  ای را به آن تفویض نموده است؛ های اختراع منطقه ورقه
ای که اظهارنامه مزبور به آن تسلیم شده  کننده المللی باشد نام اداره دریافت هرگاه اظهارنامه قبلی یک اظهارنامه بین» 5«

  .است
  :ضروری است) الف(شق » 5«یا » 4«عالوه بر هر ذکر نام که به موجب جزء ) ب(
تواند یک  المللی باشد ادعای حق تقدم می ای یا یک اظهارنامه بین امه قبلی یک اظهارنامه منطقهزمانی که اظهارن» 1«

یا چند کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که برای آنها اظهارنامه قبلی تسلیم شده است را مشخص 
  نماید؛

ای در   و الاقل یکی از کشورهای عضو معاهده اختراع منطقهای باشد هرگاه اظهارنامه قبلی یک اظهارنامه منطقه» 2«
کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سازمان جهانی تجارت عضویت نداشته باشد، در ادعای حق تقدم حداقل 

  .شده مشخص خواهدشد یک کشور عضو آن کنوانسیون یا یک عضو آن سازمان که برای آن اظهارنامه قبلی تسلیم
  . معاهده اعمال نخواهدشد2ماده) 6(این ماده بند ) ب(و ) الف(های  از لحاظ شق) ج(
 به اجراء 2000که از اول ژانویه سال ) ب(و ) الف(های  شده شق های اصالح  متن1999 سپتامبر 29اگر در تاریخ ) د(
 دسامبر 31ها به نحوی که تا   باشند این شقشده سازگاری نداشته آیند با قانون ملی مورد اجرا به وسیله یک اداره تعیین درمی
شده مذکور با آن قانون  های اصالح شده تا زمانیکه شق اند بعد از آن تاریخ نیز در ارتباط با آن اداره تعیین  مجری بوده1999

المللی اطالع  بین به دفتر 1999 اکتبر 31سازگاری نداشته باشند موردعمل خواهندبود به شرط اینکه اداره مذکور مراتب را تا 
  .المللی اطالع واصله را فوراً در روزنامه رسمی منتشر خواهدنمود دهد دفتر بین

   اشاره به جستجوی قبلی4ـ11
 معاهده تقاضا شده باشد یا 15ماده) 5(ای طبق بند  المللی برای اظهارنامه المللی یا جستجو از نوع بین اگر جستجوی بین

المللی را بر نتایج یک جستجو  المللی تمام یا بخشی از گزارش جستجوی بین  جستجوی بیناگر متقاضی مایل باشد که مرجع
الدولی که مرجع جستجوی  المللی انجام شده بوسیله اداره ملی یا سازمان بین المللی یا جستجو از نوع بین غیر از جستجوی بین

در این اشاره .  در تقاضا به این موضوع اشاره خواهدشدالمللی است مبتنی سازد المللی صالحیتدار برای اظهارنامه بین بین
شده با ذکر نام کشور، تاریخ و شماره یا  در ارتباط با آن جستجوی قبلی انجام) یا ترجمه آن بر حسب مورد(ای که  اظهارنامه

  .جستجوی مذکور و عنداالقتضاء با تعیین تاریخ و شماره تقاضا برای چنین جستجوئی مشخص خواهدشد
   انتخاب انواع خاص حمایت4ـ12
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شده نه به عنوان یک اظهارنامه برای یک  المللی او در هر کشور تعیین اگر متقاضی مایل باشد که اظهارنامه بین) الف(
 معاهده تلقی گردد این مطلب را در تقاضا ذکر 43شده در ماده ورقه اختراع بلکه به عنوان اعطای هر نوع از انواع حمایت تعیین

  . معاهده اعمال نخواهدشد2ماده) 2(از لحاظ این شق، بند . ودخواهدنم
 معاهده، متقاضی دو نوع حمایت مورد درخواست را ذکر خواهدنمود یا اگر یکی از این دو 44در مورد مقرر در ماده) ب(

  .نوع حمایت از نظر او اصلی باشد مشخص خواهد کرد که کدام یک اصلی و کدام یک فرعی است
  ظهارنامه مادر تعیین ا4ـ13

المللی او در هر کشور تعیین شده به عنوان یک اظهارنامه برای یک ورقه  اگر متقاضی مایل باشد که اظهارنامه بین
اختراع یا گواهی تکمیل اختراع، گواهی تکمیل اختراع مخترع یا گواهی تکمیل اشیاء مصرفی تلقی گردد، او اظهارنامه مادر یا 

هی ورقه اختراع مادر یا گواهی اشیاء مصرفی مادر که به آن ورقه اختراع یا گواهی تکمیل اختراع، ورقه اختراعات، مادر، گوا
 2ماده) 2(از لحاظ این بند مقررات بند. شود را تعیین خواهدنمود گواهی تکمیل مخترع یا گواهی تکمیل اشیاء مصرفی مربوط می

  .معاهده اعمال نخواهدشد
   استمرار یا استمرار جزئی4ـ14

ای برای استمرار کامل یا  المللی او در هر کشور تعیین شده به عنوان اظهارنامه اگر متقاضی مایل باشد اظهارنامه بین
  .جزئی اظهارنامه قبلی تلقی شود مراتب را به همین نحو در تقاضا ذکر و اظهارنامه مادر مربوط را مشخص خواهدنمود

  المللی  انتخاب مرجع جستجوی بین4 مکرر ـ14
المللی صالحیت داشته باشند،  المللی برای انجام جستجو در ارتباط با اظهارنامه بین گر دو یا چند مرجع جستجوی بینا

  .المللی مورد نظر را تعیین نماید متقاضی باید در تقاضا مرجع جستجوی بین
   امضاء4ـ15

  .ضی توسط تمام آنان امضاء شودزیر تقاضا باید توسط متقاضی یا در صورت تعدد متقا) ب(با رعایت شق ) الف(
شده باشد  المللی را تسلیم نموده باشند که در آن کشوری تعیین در مواردی که دو یا چند متقاضی یک اظهارنامه بین) ب(

های ملی بوسیله مخترع الزامی باشد و در مواردی که متقاضی آن کشور  که به موجب قانون ملی آن کشور تسلیم اظهارنامه
های مقتضی یافت و یا نتوان به او  مخترع بوده ولی از امضاء تقاضا خودداری نماید یا نتوان او را پس از انجام تالششده  تعیین

ای نیز درخصوص توضیح مراتب عدم امضاء  دسترسی پیدا کرد، اگر تقاضا حداقل توسط یک متقاضی امضاء شود و اظهاریه
نده صادر گردد، در آنصورت نیازی به امضاء آن توسط متقاضی مخترع کن توسط مخترع برای متقاعد ساختن اداره دریافت
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  .نخواهدبود
   آوانویسی یا ترجمه کلمات خاص4ـ16

در مواردی که نام یا نشانی با حروفی غیر از حروف الفبای التین نوشته شود آن نام یا نشانی با حروف الفبای التین ) الف(
متقاضی تعیین خواهدنمود که .  ترجمه آن به زبان انگلیسی نشان داده خواهندشدنیز یا فقط به صورت آوانویسی یا از طریق

  .کدام کلمات فقط آوانویسی و کدام کلمات فقط ترجمه شوند
  .نام هر کشور که با حروفی غیر از حروف التین نوشته شده باشند به زبان انگلیسی نیز درج خواهدشد) ب(

  نامه  مکرر آئین51 ماده1بند) الف(شق » 5«تا » 1«ی مذکور در جزء های مربوط به الزامات مل  اعالمیه4ـ17

 تقاضا ممکن است از لحاظ قانون ملی مجری در یک یا چند کشور تعیین شده، حاوی یک یا چند اعالمیه زیر بوده که          
  :های اداری تهیه شده باشد متن آنها بر طبق دستورالعمل

  نامه؛  مکرر آئین51 ماده1بند) الف(شق » 1« مخترع به نحو مذکور در جزء ای درخصوص تعیین هویت اعالمیه» 1«
المللی به  ای درخصوص استحقاق متقاضی برای تقاضای یک ورقه اختراع و اعطای آن از تاریخ تسلیم بین اعالمیه» 2«

  نامه؛  مکرر آئین51 ماده1بند) الف(شق » 2«نحو مذکور در جزء 
المللی به نحو  قاق متقاضی برای ادعای حق تقدم اظهارنامه قبلی از تاریخ تسلیم بینای درخصوص استح اعالمیه» 3«

  نامه؛  مکرر آئین51 ماده1بند) الف(شق » 3«مذکور در جزء 
 مکرر که به نحو مقرر در 51 ماده1بند) الف(شق » 4«ای درخصوص مخترع بودن به نحو مذکور در جزء  اعالمیه» 4«

  ضاء خواهدشد؛های اداری ام دستورالعمل
» 5«آمیز یا استثنائات مربوط به فقدان نوآوری به نحو مذکور در جزء  ای درخصوص افشاءهای غیرتبعیض اعالمیه» 5«

  .نامه  مکرر آئین51 ماده1بند) الف(شق 
   موضوع اضافی4ـ18

واهدبود با این قید که بنا به نامه نخ  آئین4 ماده17 تا 1تقاضا حاوی هیچ موضوع دیگری غیر از موارد مذکور در بند ) الف(
های اداری را در تقاضا مجاز اعالم نمود بدون  توان درج هرگونه موضوع اضافی مذکوردر دستورالعمل های اداری می دستورالعمل

  .اینکه جنبه الزامی داشته باشد
این ) الف(رد مجاز بر طبق شق نامه و یا موا  آئین4 ماده17 تا 1اگر تقاضا حاوی موضوعی غیر از موارد مذکور در بند) ب(

  .کننده به اعتبار سمت خود موضوع اضافی را حذف خواهدنمود ماده به موجب دستورالعمل اداری باشد، اداره دریافت
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   ـ توصیف5ماده

   نحوه توصیف5ـ 1
  :در توصیف ابتدا باید عنوان اختراع به نحو مندرج در تقاضا ذکر شود و حاوی مطالب زیر باشد) الف(
  شود؛ رشته فنی که اختراع به آن مربوط می» 1«
تواند برای فهم، جستجو و بررسی اختراع مفید باشد و  اشاره به سابقه اختراع تا حدود مکشوف بر متقاضی که می» 2«

  ترجیحاً ذکر اسنادی که این سابقه را منعکس نمایند؛
و ) حتی اگر به صورت صریح نباشد(آن را دریافت افشاء اختراع ادعائی با کلماتی که بتوان مشکل فنی و راه حل » 3«

  ذکر اثرات مفید آن در صورت وجود، در مقایسه با سوابق قبلی؛
  ها، در صورت وجود؛ شرح مختصری از شکلها در نقشه» 4«
ء با ذکر حداقل بهترین روشی که متقاضی برای اجرای اختراع ادعائی خود آن را در نظر دارد؛ این کار در عنداالقتضا» 5«
شده، توصیف  در مواردی که قانون ملی کشور تعیین. ها با اشاره به آنها صورت خواهدگرفت ها و در صورت وجود نقشه ذکر مثال

اعم از اینکه آن روش بهترین روش موردنظر او باشد (بهترین روش را نخواهد و بر طبق آن قانون توصیف هر روش کافی باشد 
  بهترین روش موردنظر وی دارای هیچ اثری در آن کشور نخواهدبود؛در آنصورت عدم توصیف ) یا خیر

برداری در صنعت و  ای که بوسیله آن قابلیت اختراع برای بهره درمواردی که از توصیف و یا ماهیت اختراع طریقه» 6«
استفاده کرد، طریقه آن استفاده ای که بتوان آن را ساخت و مورد استفاده قرار داد واضح نباشد یا اگر بتوان از اختراع فقط  طریقه

مفهوم موسع آن به نحو مندرج در کنوانسیون پاریس برای حمایت از » صنعت« ها؛ از واژه  روشن نباشد، تعیین صریح این روش
  .مالکیت صنعتی منظور است

روش متفاوت رعایت خواهدشد مگر در مواردی که به علت ماهیت اختراع، اتخاذ ) الف(روش و ترتیب مقرر در شق ) ب(
  .تر منتج گردد و یا ترتیب متفاوت به فهم بهتر و ارائه اقتصادی

ترجیحاً یک عنوان مناسب به نحو ) الف(های اشاره شده در شق  از هر یک از قسمت) ب(با رعایت مقررات شق ) ج(
  .های اداری درج خواهدشد پیشنهادی در دستورالعمل

  ینه افشاء ترتیب نوکلئوئید و یا اسید آم5ـ 2
المللی حاوی افشاء یک یا چند ترتیب اسیدآمینه و یا نوکلئوئید باشد، توصیف حاوی  در مواردی که اظهارنامه بین) الف(
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های اداری خواهدبود و به عنوان بخش مجزا در توصیف بر طبق آن  فهرست ترتیبی طبق استاندارد مقرر در دستورالعمل
  .استاندارد ارائه خواهدشد

که بخش فهرست ترتیبی توصیف، حاوی هر متن آزادی بر طبق تعریف آمده در استاندارد مقرر در در مواردی ) ب(
های اداری باشد، آن متن آزاد نیز در بخش اصلی توصیف و به همان زبانی که توصیف تنظیم شده است درج  دستورالعمل
  .خواهدشد

   ـ ادعاها6ماده

  گذاری ادعاها  شماره و شماره6ـ 1
  .ادعاها باید با توجه به ماهیت اختراع ادعاشده معقول باشدتعداد ) الف(

گذاری  شماره..) …,1،2،3(درپی با ارقام عربی  اگر ادعاهای متعددی وجود داشته باشند آن ادعاها بصورت پی) ب(
  .خواهندشد

  .های اداری خواهدبود گذاری تابع دستورالعمل درصورت اصالح ادعاها، روش شماره) ج(
  المللی های اظهارنامه بین ت به سایر بخش ارجاعا6ـ 2
به استثناء مواردی که مطلقاً ضروری باشد، ادعاها نباید درباره خصوصیات فنی اختراع به ارجاع به توصیف یا ) الف(
یا » توصیف شرح داده شده است....... همانگونه که در بخش« ها تکیه کنند باالخص ادعاها نباید به ارجاعاتی نظیر  نقشه

  .تکیه کنند» ها نشان داده شده است نقشه..... همانگونه که در شکل«
ها باشد، خصوصیات فنی مندرج در ادعاها ترجیحاً با عالیم ارجاعی  المللی حاوی نقشه در مواردی که اظهارنامه بین) ب(

رجیحاً در داخل پرانتز قرار های ارجاعی استفاده گردد آنها ت اگر از این عالمت. مربوط به این خصوصیات همراه خواهندبود
. ها استفاده شود های ارجاعی باالخص فهم سریعتر یک ادعا را تسهیل ننماید نباید از آن اگر درج این نوع عالمت. خواهندگرفت
  .های ارجاعی را برای اهداف انتشار اظهارنامه توسط خود حذف نماید تواند عالمت شده می اداره تعیین

   نحوه ادعا کردن6ـ3
  .تعریف موضوعی که حمایت از آن مورد نظر است بر حسب خصوصیات فنی اختراع خواهدبود) لفا(
  :عنداالقتضاء ادعاها حاوی مطالب زیر خواهندبود) ب(
باشند ولی در  ای حاوی آن دسته از خصوصیات فنی اختراع که برای تعریف موضوع ادعا ضروری می اظهاریه» 1«

  دهند،  تشکیل میمجموع بخشی از سابقه اختراع را
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که در آن بهبودی « مشخص شده بوسیله » شده بصورت مشخص« کننده که قبل از آن کلمات  بخش مشخص» 2«
یا هر کلمات دیگر با این مضمون آمده باشد که بصورت مختصر خصوصیات فنی که در مجموع با خصوصیات مذکور » ....شامل

  .ان نمایدفوق حمایت از آن موردنظر است را بی» 1«در جزء 
را خواستار نباشد، بر عدم ) ب(شده روش ادعا کردن به نحو مندرج در شق  در مواردی که قانون ملی کشور تعیین) ج(

استفاده از آن روش ادعا در آن کشور اثری مترتب نخواهدبود مشروط بر اینکه روش ادعای بکارگرفته شده در عمل منطبق با 
  .قانون ملی آن کشور باشد

  های وابسته ادعا6ـ4
ادعای «که از این پس ) ادعا به صورت وابسته(هر ادعائی که حاوی کلیه خصوصیات یک یا چند ادعای دیگر باشد ) الف(
شود، باید درصورت امکان در آغاز به ادعای دیگر یا سایر ادعاها از طریق ارجاع، اشاره نماید و سپس  نامیده می» وابسته

) ادعای وابسته مرکب(هر ادعای وابسته که به بیش از یک ادعای دیگر ارجاع دهد . ان کندخصوصیات اضافی مورد ادعا را بی
توان به عنوان مبنایی برای هر ادعای  ادعاهای وابسته مرکب را نمی. باین ادعاها تنها به صورت جایگزین ارجاع خواهد داد

نماید  المللی عمل می  به عنوان مرجع جستجوی بیندر مواردی که قانون ملی اداره ملی که. وابسته مرکب دیگری بکار برد
در آن صورت . اجازه ندهد ادعاهای وابسته مرکب به روشی متفاوت از آنچه که در جمالت قبل این شق ذکرشده تدوین شود

 17 ماده)2(بند ) ب(المللی مطابق با شق  تواند به درج مطلبی در گزارش جستجوی بین عدم استفاده از آن روش ادعا کردن می
شده باشد، عدم  شده منطبق با قانون ملی یک کشور تعیین اگر روش ادعا که در عمل مورد استفاده واقع. معاهده منجر شود

شده، که روش ادعای عمالً مورداستفاده در آن کشور منطبق با قانون ملی  استفاده از روش ادعای مذکور، تأثیری در کشور تعیین
  . داشتآن کشور بوده است، نخواهد

های موجود در ادعائی است که به آن ارجاع  هر ادعای وابسته آن گونه تلقی خواهدشد که حاوی کلیه محدودیت) ب(
های موجود در ادعای خاصی خواهدبود که در ارتباط  دهد یا اگر ادعای وابسته از نوع مرکب باشد دربرگیرنده، کلیه محدودیت می

  .گیرد با آن مورد بررسی قرار می
دهند و کلیه ادعاهای وابسته که به چند ادعای قبلی ارجاع  کلیه ادعاهای وابسته که به یک ادعای قبلی ارجاع می) ج(

  .بندی خواهندشد نمایند در حد امکان و به بهترین نحو عملی ممکن با یکدیگر دسته می
  های اشیاء مصرفی  مدل6 ـ 5

المللی موردنظر باشد  ل اشیاء مصرفی براساس اظهارنامه بینای که در آن اعطای ورقه ثبت مد شده هر کشور تعیین
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نامه، قانون ملی خود را   آئین6 ماده 4 تا 1المللی در آن کشور آغازشده به جای بند تواند زمانی که رسیدگی به اظهارنامه بین می
د تا حداقل دو ماه از انقضاء شده در بندهای فوق اعمال نماید مشروط بر اینکه متقاضی مجاز باش درخصوص موضوعات تنظیم

  . معاهده، اظهارنامه خود را با الزامات مقررات مذکور در قانون ملی منطبق سازد22مهلت مندرج در ماده
  

  ها ـ نقشه7ماده

  ها  نمودارهای گردش کار و دیاگرام7ـ1
  .ها به عنوان نقشه تلقی خواهندشد نمودارهای گردش کار و دیاگرام

   مهلت7ـ2
 معاهده باید برحسب شرایط و اوضاع و احوال هر مورد معقول باشد ولی این 7ماده) 2(بند » 2«در شق مهلت مندرج 

های اضافی طبق مقررات مذکور  مهلت به هیچ وجه نباید از دو ماه از تاریخ دعوتنامه کتبی که در آن تسلیم نقشه یا نقشه
  .شده کمتر باشد درخواست
  

   ـ خالصه8ماده

  خالصه محتوا و شکل 8ـ 1
  :خالصه مشتمل بر موارد زیر خواهدبود) الف(
دهنده رشته فنی که اختراع به آن  ها؛ خالصه نشان ای از افشاء مندرج در توصیف، ادعاها و هریک از نقشه خالصه» 1«

 حل مشکل از طریق اختراع و شود خواهدبود و به نحوی تدوین خواهدشد که درک روشن مشکل فنی و عصاره راه مربوط می
  های اصلی از اختراع را میسر سازد؛ استفاده یا استفاده

المللی به بهترین  های مندرج در اظهارنامه بین عنداالقتضاء ارائه آن فرمول شیمیائی که در مقایسه با کلیه فرمول» 2«
  .نحو اختراع را مشخص نماید

 کلمه اگر به زبان انگلیسی 150 تا 50 بین ترجیحاً(دهد باید مختصر باشد  خالصه تا حدی که حدود افشاء اجازه می) ب(
  ).باشد، یا اگر به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد

  .بینی آن نخواهدبود ها یا ارزش اختراع ادعائی یا کاربرد مورد پیش هائی در مورد مزیت خالصه حاوی اظهاریه) ج(
المللی با نقشه نشان داده شده است با یک  هر نوع خصوصیت فنی عمده که در خالصه ذکر شده و در اظهارنامه بین) د(
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  .عالمت در داخل پرانتز همراه خواهدبود
   شکل8ـ 2
نامه را ارائه دهد یا اگر مرجع جستجوی   آئین3 ماده3بند) الف(شق » 3«اگر متقاضی نتواند موارد مندرج در جزء ) الف(

های مربوط به  نهادی متقاضی از میان کلیه شکلالمللی تشخیص دهد که شکل یا اشکالی غیر از شکل یا اشکال پیش بین
این بند شکل یا اشکالی که باید به ) ب(سازد، آن مرجع با رعایت شق  ها، بهتر صفات مشخصه اختراع را مشخص می نقشه

 به طریق در اینصورت شکل یا اشکالی که. المللی همراه خالصه باشد را تعیین خواهدنمود هنگام انتشار نامه به وسیله دفتر بین
، )ب(در غیراینصورت، با رعایت مفاد شق . اند پیوست خالصه خواهندبود المللی مشخص شده مذکور توسط مرجع جستجوی بین

  .های پیشنهادی متقاضی همراه خواهدبود خالصه با شکل یا شکل
فید نیست مراتب ها برای درک خالصه م المللی تشخیص دهد که هیچ یک از اشکال نقشه اگر مرجع جستجوی بین) ب(

المللی انتشار یابد با  در چنین حالتی هنگامی که خالصه به وسیله دفتر بین. المللی اطالع خواهد داد را به همین نحو به دفتر بین
نامه پیشنهادی را ارائه داده   آئین3 ماده3بند) الف(شق » 3«ها همراه نخواهدبود حتی اگر متقاضی طبق جزء  هیچ شکلی از نقشه

  .باشد
   اصول راهنما در تدوین8ـ 3

خالصه باید به طریقی تدوین شود که بتواند بصورت مؤثری به عنوان ابزاری دقیق برای جستجو در فن خاص کاربرد 
الخصوص به دانشمند، مهندس یا پژوهشگر کمک نماید که بتوانند به نظری درخصوص ضرورت رجوع یا  داشته باشد و علی

  .المللی دست یابند ه بینعدم رجوع به خود اظهارنام
  

  ـ عبارات و غیره که نباید بکار روند9ماده

   تعریف9ـ 1
  :المللی حاوی مطالب زیر نخواهدبود اظهارنامه بین

  های مغایر با اخالق حسنه؛ عبارات یا نقشه» 1«
  های مخل نظم عمومی؛ عبارات یا نقشه» 2«
اعتبار سازد یا به ارزش  ر شخص خاص غیر از متقاضی را بیهای موهن در مورد محصوالت یا فرآیندهای ه اظهاریه» 3«

نفسه عمل مشمول  صرف مقایسه با اختراعات قبلی فی(های اختراع اشخاص مزبور لطمه وارد سازد  ها یا ورقه یا اعتبار اظهارنامه
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  ؛)موارد فوق تلقی نخواهدشد
  .رضروری باشدهر اظهاریه یا مطلبی که طبق شرایط و مقتضیات نا مربوط یا غی» 4«
   تشخیص عدم رعایت9ـ 2

نامه را تشخیص داده و به   آئین9 ماده1توانند عدم رعایت مقررات بند المللی می کننده و مرجع جستجوی بین اداره دریافت
کننده،  اگر اداره دریافت. المللی خود را بر آن اساس تصحیح نماید متقاضی پیشنهاد نماید که به صورت داوطلبانه اظهارنامه بین

المللی اطالع خواهد داد؛  المللی و دفتر بین عدم رعایت موارد فوق را تشخیص دهد، مراتب را به مرجع صالحیتدار جستجوی بین
المللی اطالع  کننده و دفتر بین المللی متوجه عدم رعایت موارد فوق گردد مراتب را به اداره دریافت اگر مرجع جستجوی بین

  .خواهدداد
   معاهده21ماده) 6(ند  ارجاع ب9ـ 3

 9 ماده 1بند » 3«دارای همان معنای مذکور در شق »  معاهده به آنها اشاره شده21ماده) 6(اظهارات موهن که در بند « 
  .باشد نامه می این آیین
  

  ـ اصطالحات، عالمتها10ماده

   اصطالحات، عالمتها10ـ1
واهند شد و اگر ابتدائاً برحسب سیستم متفاوتی بیان شده واحدهای اوزان و مقادیر برحسب سیستم متریک بیان خ) الف (

  .باشند با سیستم متریک نیز بیان خواهند گردید
درجه حرارت برحسب درجه سانتیگراد خواهد بود و اگر ابتدائاً از نحوه دیگری استفاده شده باشد، به سانتیگراد نیز ) ب(

  .ذکر خواهدشد
  .[حذف شده است) ]ج(
های ریاضی و واحدهای الکتریکی، قواعد  ن حرارت، انرژی، نور، صوت و مغناطیس و همچنین فرمولبرای نشان داد) د(

های مولکولی که به صورت  برای فرمولهای شیمیایی از نمادها، وزن اتمی و فرمول. المللی رعایت خواهندشد موردعمل بین
  .روند استفاده خواهدشد معمول بکار می

نی، عالمتها و نمادهائی باید مورداستفاده قرار گیرند که معموالً در آن فن به خصوص بطورکلی فقط اصطالحات ف) ه(
  .اند  شده پذیرفته
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المللی یا ترجمه آن به زبانهای چینی، انگلیسی یا ژاپنی باشد آغاز بخش اعشاری با نقطه  در مواردی که اظهارنامه بین) و(
ترجمه آن به زبانی غیر از چینی، انگلیسی یا ژاپنی باشد با ویرگول مشخص المللی یا  مشخص خواهد شد ولی اگر اظهارنامه بین

  .خواهدشد
   سازگاری10ـ2
  .المللی از اصطالحات و عالمتهای سازگار استفاده خواهدشد سراسر اظهارنامه بین در
  
  

  المللی و ضمایم آن ـ الزامات مربوط به شکل اظهارنامه بین11ماده

  ها  تعداد نسخه11ـ1
) الف(شق» 2«جزء (المللی و هریک از اسناد مذکور در فهرست کنترل  ، اظهارنامه بین)ب(ا رعایت مقررات شق ب) الف(

  .دریک نسخه تسلیم خواهدشد) نامه  آئین3 ماده3بند
جزء (المللی و هریک از اسناد ارجاعی در فهرست کنترل  تواند بخواهد که اظهارنامه بین کننده می هر اداره دریافت) ب(

ها در دو یا سه نسخه تسلیم  های پرداختی یا چک پرداخت هزینه ، به غیر از رسید هزینه)نامه  آئین3 ماده3بند) الف(شق » 2«
  .کننده خواهد بود های دوم و سوم با نسخه بایگانی به عهده اداره دریافت در آنصورت مسئولیت احراز برابر بودن نسخه. گردد

   قابلیت تکثیر11ـ2
به نحوی ارائه خواهند شد که ) ها، خالصه یعنی تقاضا، توصیف، ادعاها، نقشه(المللی  جزاء اظهارنامه بینکلیه ا) الف(

  .برداری، فرآیندهای الکترواستاتیک، فتوافست و میکروفیلم را به هرتعداد داشته باشند قابلیت تکثیر مستقیم از طریق عکس
  .خوردگی و تاخوردگی باشند کلیه اوراق بایستی عاری از چین و چروک و ترک) ب(
  .فقط از یک روی هر ورقه باید استفاده شود) ج(
نامه از هر ورقه بصورت عمودی استفاده خواهدشد  این آئین11 ماده13بند) ل( و شق 11 ماده10بند) د(با رعایت شق ) د(

  .)یعنی دوعرض صفحه در باال و پائین قرار خواهندگرفت(
   مواد مورداستفاده11ـ3

  .المللی برروی کاغذ قابل انعطاف، محکم، سفید، صاف، غیربراق و بادوام درج خواهد شد زاء اظهارنامه بینکلیه اج
  ... اوراق مجزا و غیره11ـ4
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  .از صفحه جدیدی آغاز خواهند گردید) ها، خالصه تقاضا، توصیف، ادعاها، نقشه(المللی  هر جزء اظهارنامه بین) الف(
ای به یکدیگر متصل خواهند بود که برای مراجعه به آنها به آسانی قابل  المللی به گونه نکلیه اوراق اظهارنامه بی) ب(

تورق باشند و اگر الزم باشد اوراق مزبور برای اهداف تکثیر از یکدیگر جدا شوند بتوان آنها را به سهولت از یکدیگر جدا و مجدداً 
  .متصل نمود

   اندازه اوراق11 ـ5

المللی  تواند اظهارنامه بین کننده می مع ذلک هر اداره دریافت)  سانتیمتر21 ضربدر 7/29(هدبود  خوا4Aقطع اوراق، کاغذ 
المللی و در صورت درخواست  را روی اوراق غیر از این اندازه نیز بپذیرد مشروط بر اینکه نسخه بایگانی ارسال شده به دفتر بین

  . باشد4A در قطع کاغذ المللی نسخه مخصوص جستجو مرجع صالحیتدار جستجوی بین
  ها  حاشیه11 ـ6
  :های اوراق حاوی توصیف، اختراع، ادعاها و خالصه به ترتیب زیر خواهد بود حداقل حاشیه) الف(

   سانتیمتر2: حاشیه باال
   سانتیمتر5/2: حاشیه چپ

  سانتیمتر2: حاشیه راست
  سانتیمتر2: حاشیه پائین

  :باشد شوند به ترتیب زیر می فوق توصیه می) الف(مقرر در شق های  هائی که برای حاشیه حداکثر اندازه) ب(
  سانتیمتر4: حاشیه باال
  سانتیمتر4: حاشیه چپ

  سانتیمتر3: حاشیه راست
  سانتیمتر3: حاشیه پائین

 سانتیمتر باشد اوراق نباید حاوی 17 سانتیمتر در 2/26ها، سطح قابل استفاده نباید بیش از  روی اوراق حاوی نقشه) ج(
  :ها به ترتیب زیر خواهند بود ر بر دور سطح قابل استفاده یا سطح استفاده شده باشد حداقل حاشیهکاد

   سانتیمتر5/2: حاشیه باال
  سانتیمتر5/2: حاشیه چپ

  سانتیمتر5/1: حاشیه راست
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  سانتیمتر1: حاشیه پائین

باشند و بنابراین حتی اگر اداره   می4Aمربوط به کاغذها در قطع ) ج(تا ) الف(های  های مذکور در شق حاشیه) د(

 است و همچنین عنداللزوم 4Aهای دیگری را بپذیرد، مع ذلک نسخه بایگانی که به قطع  کننده کاغذهائی با اندازه دریافت

  .الذکر خواهند بود  های فوق  مخصوص جستجو، دارای حاشیه4Aنسخه 
المللی هنگام ارائه باید کامالً سفید و  های اظهارنامه بین هنامه حاشی  آئین11 ماده8بند ) ب(و شق ) و(با رعایت شق ) ه(

  .عاری از هر مطلبی باشد
تواند حاوی ذکر مشخصات کالسه پرونده متقاضی باشد مشروط بر اینکه مشخصات مذکور  گوشه چپ حاشیه باال می) و(

از حداکثر تعداد تعیین شده در تعداد حروف این مشخصات نباید .  سانتیمتری باالی صفحه قرار بگیرد5/1در فاصله 
  .های اداری بیشتر باشد دستورالعمل

  گذاری اوراق  شماره11ـ7

  .گذاری شوند شماره) …,1،2،3(المللی باید بصورت ترتیبی با اعداد عربی  کلیه اوراق اظهارنامه بین) الف(
  .شیه باشندها باید در وسط در باال یا پائین صفحه قرار گیرند و نباید درون حا شماره) ب(
  گذاری سطرها  شماره11 ـ8
  .گذاری شوند شود که هر پنج سطر از هر صفحه توصیف و هر صفحه ادعاها شماره قویاً توصیه می) الف(
  .ها باید در نیمه سمت راست حاشیه سمت چپ قرار گیرند شماره) ب(
   نوشتن متن11ـ9
  .دتقاضا، توصیف، ادعاها و خالصه باید تایپ یا چاپ شون) الف(
های ژاپنی یا چینی را  های شیمیائی یا ریاضی، و حروف خاص در زبان فقط نمادهای گرافیکی و حروف، فرمول) ب(

  .توان در صورت لزوم با دست نوشته یا ترسیم نمود می
  . خواهد بود5/1سطور تایپ شده با فاصله ) ج(
سانتیمتر نباشد و باید به رنگی تیره و % 21متر از کلیه موضوع متن باید با حروفی باشد که ارتفاع حروف بزرگ آن ک) د(

  .نامه رعایت شده باشد  این آئین11ماده) 2(محو نشدنی بوده و الزامات مقرر در بند 
های چینی یا ژاپنی باشند  هائی که به زبان شود، در مورد متن تا آنجائی که به فاصله تایپ و اندازه حروف مربوط می) ه(

  .نخواهد شداعمال ) د(و ) ج(شق 
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  ها، فرمول و جداول در متن  نقشه11ـ10
  .تقاضا، توصیف، ادعاها و خالصه نباید حاوی نقشه باشند) الف(
  .های شیمی یا ریاضی باشند تواند حاوی فرمول توصیف، ادعاها و خالصه می) ب(
ضوع ادعا استفاده از توانند حاوی جدول باشند؛ هر ادعا ممکن است فقط در صورتی که مو توصیف و خالصه می) ج(

  .جداول را ایجاب کند حاوی جداول باشند
ها را  توان آن های شیمی یا ریاضی را نتوان بصورت قابل قبولی در وضعیت عمودی نشان داد می اگر جداول و فرمول) د(

شوند به طریقی  ه میهای شیمی یا ریاضی یا جداول از پهلو ارائ ها فرمول از پهلو روی اوراق درج نمود؛ اوراقی که در آن
  .خواهندبود که قسمت فوقانی جدول یا فرمول در سمت چپ ورقه باشد

  ها  کلمات در نقشه11ـ11
» « باز» « بخار» «آب« ها حاوی نوشته نخواهند بود باستثنای کلمه یا کلماتی که کامالً ضروری باشند مانند  نقشه) الف(

های  های قالب شماتیک یا گردش کاری، تعداد قلیلی از پاورقی  و دیاگرامو در مورد مدارهای برقی» ABبخشی روی » « بسته
  .کوتاه برای درک مطلب ضروری باشند

رود باید به طریقی درج شود که در صورت ترجمه بتوان آن را بدون اینکه تداخلی با خطوط  ای که بکار می هر کلمه) ب(
  .نقشه پیدا کند روی آن چسباند

السطور  ه هر ورق باید در حد معقول فاقد پاک شدگی بوده و از تغییرات و بر رونویسی و بین تغییرات و غیر11ـ12 
عدم رعایت این بند در صورتی که اصالت محتوا را زیر سوال نبرد و الزامات مربوط به تکثیر خوب اوراق را . نویسی عاری باشد

  .دار نسازد مجاز خواهد بود خدشه
  ها  الزامات خاص برای نقشه11ـ13

ها با خطوط و هاشورهای قابل دوام سیاه و بقدر کافی پر رنگ و تیره با ضخامت یکنواخت و کامالً مشخص  نقشه) الف(
  .آمیزی خواهند بود و فاقد رنگ

  .مقاطع باید با هاشورهای مورب که مانع از خواندن واضح عالیم ارجاعی و خطوط اصلی نباشند نشان داده شوند) ب(
ای باشد که تکثیر فتوگرافیک آنها در حد دو سوم،  ها و وجه تمایز اجرای گرافیکی آنها باید به گونه مقیاس نقشه) ج(

  .تشخیص تمامی جزئیات را با مشکل مواجه نسازد
  .هرگاه در موارد استثنائی، مقیاس در یک نقشه داده شود بصورت گرافیکی نمایش داده خواهدشد) د(
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ها یا  ها، دایره کروشه. شوند ساده و روشن خواهند بود ها درج می ارجاعی که در نقشهها، حروف و خطوط  کلیه شماره) ه(
  .ها همراه یا شماره و حروف بکار نخواهند رفت گیومه

  .کشی ترسیم خواهندشد ها معموالً با استفاده از ابزار نقشه کلیه خطوط نقشه) و(
باشد مگر در مواردی که استفاده از نسبت متفاوت برای وضوح  هر جزئی از شکل باید با سایر اجزاء آن تناسب داشته) ز(

  .شکل ضروری باشد
ها از حروف التین و اگر متداول  گذاری نقشه  سانتیمتر باشد برای حروف32/0ها و حروف نباید کمتر از  ارتفاع شماره) ح(

  .باشد از الفبای یونانی استفاده خواهد شد
هرگاه اشکال بر روی دو یا چند ورق در واقع یک شکل . ها درج نمود  ورقه نقشهتوان در همان اشکال متعدد را می) ط(

های متعدد به نحوی مرتب خواهند شد که بتوان بدون اینکه هیچیک از  واحد را تشکیل دهند این اشکال بر روی ورقه
  .وجود آورداست غیر قابل رویت گردند شکل کامل را ب هائی که در اوراق مختلف درج شده های شکل قسمت
اشکال مختلف بدون اتالف فضا، ترجیحاً در یک وضعیت عمودی و بصورت کامالً مجزا از یکدیگر بر روی یک ) ی(

ورقه یا اوراق مرتب خواهند شد اگر اشکال بصورت عمودی مرتب نشوند بصورت از پهلو به نحوی که قسمت باالئی اشکال در 
  .هندشدبخش سمت چپ ورقه ظاهر شوند نشان داده خوا

  .گذاری خواهند شد متوالی و مستقل از شماره اوراق شماره.) …,1،2،3(های غربی  اشکال مختلف با شماره) ک(
  .ها و بالعکس نیز قید نخواهند شد اند در نقشه عالیم ارجاعی که در توصیف قید نشده) ل(
المللی نیز با همان عالیم نشان  نامه بینشوند در سراسر اظهار خصوصیات مشابهی که با عالیم ارجاع نشان داده می) م(

  .داده خواهند شد
ای حاوی فهرست کلیه عالیم  گردد که ورقه جداگانه ها حاوی عالیم ارجاع متعدی باشند قویاً توصیه می اگر نقشه) ن(

  .ارجاع و خصوصیات مورد ارجاع به آنها ضمیمه گردد
   اسناد بعدی11ـ14

نامه در مورد هر سندی از قبیل صفحات تصحیح شده، ادعاهای اصالح   این آئین11 ماده 13 الی 1 و بندهای 10ماده 
  .المللی نیز مرعی خواهدبود های تسلیمی پس از تسلیم اظهارنامه بین شده، ترجمه

  

  المللی المللی و ترجمه برای اهداف جستجوی بین ـ زبان اظهارنامه بین12ماده
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  المللی هارنامه بینهای مورد قبول برای تسلیم اظ  زبان12ـ 1
کننده برای تحقیق اهداف مورد نظر باشد تسلیم  المللی به هر زبانی که مورد پذیرش اداره دریافت اظهارنامه بین) الف(

  .خواهدشد
المللی حداقل یک زبان را که دارای هر دو خصوصیت زیر باشد  کننده برای تسلیم اظهارنامه بین هر اداره دریافت) ب(

  :خواهد پذیرفت
المللی آن را پذیرفته باشد یا عنداالقتضاء به زبانی که حداقل یکی از مراجع  زبانی که مرجع جستجوی بین» 1«

کننده آن را  المللی تسلیمی به اداره دریافت های بین المللی اظهارنامه المللی صالحیتدار برای انجام جستجوی بین جستجوی بین
  .باشد پذیرفته

  .المللی باشد  انتشار بینهای جزء یکی از زبان» 2«
کننده و هم  فوق تقاضا به زبانی تسلیم خواهد شد که طبق آن شق هم مورد پذیرش اداره دریافت) الف(علیرغم شق ) ج(

  .المللی باشد های انتشار بین یکی از زبان
نامه   آئین5 ماده 2بند ) الف(فوق هر متن مندرج در فهرست ترتیبی بخش توصیف مذکور در شق ) الف(علیرغم شق ) د(

  .های اداری ارائه خواهد شد طبق استاندارد مقرر در دستورالعمل
  المللی  زبان تغییرات در اظهارنامه بین12ـ2
المللی به زبانی انجام  نامه هر اصالح در اظهارنامه بین  آئین66 ماده 9 و بند 55 ماده 3، بند 46 ماده 3با رعایت بند ) الف(

  .است المللی به آن زبان تسلیم شده مه بینخواهد شد که اظهارنا
نامه انجام شود به زبانی  آئین  این 91 ماده 1المللی که طبق بند  تصحیح هرگونه اشتباه مسلم در اظهارنامه بین) ب(

  :المللی به آن زبان تسلیم شده است مشروط بر اینکه خواهد بود که اظهارنامه بین
نامه ترجمه   آئین55 ماده 2بند ) الف(، یا شق 48 ماده 3بند ) ب(، شق 12 ماده 3 بند) الف(در مواردی که طبق شق » 1«

نامه باید به زبان   آئین91 ماده 1بند ) ه(شق » 3«و جزء » 2«المللی ضروری باشد، اصالحات مذکور در جزء  اظهارنامه بین
  المللی و همچنین به زبان ترجمه آن انجام خواهد شد؛ اظهارنامه بین

نامه ترجمه تقاضا ضروری باشد اصالحات مذکور در جزء   آئین26 ثالث ماده 3بند ) ج(ر مواردی که طبق شق د» 2«
  .نامه فقط باید به زبانی تسلیم شود که ترجمه به آن زبان صورت پذیرفته است  آئین91 ماده 1بند ) ه(شق » 1«

نامه به زبانی انجام خواهد شد که اظهارنامه  ئین آ26المللی بر طبق ماده  رفع هرگونه نقص در اظهارنامه بین) ج(
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المللی که بر طبق  نامه در ترجمه اظهارنامه بین  آئین26رفع هرگونه نقص به موجب ماده . است المللی به آن زبان تسلیم شده بین
 3بند ) ج( شده بر طبق شق نامه ارائه شده یا رفع نقص در ترجمه تقاضای ارائه  آئین55 ماده 2بند ) الف( یا شق 12 ماده 3بند 

  .نامه به زبانی انجام خواهد شد که آن ترجمه به آن زبان صورت گرفته است  آئین26ثالث ماده 
  المللی  ترجمه برای اهداف جستجوی بین12ـ3
ی الملل المللی تسلیم شده است مورد پذیرش مرجع جستجوی بین در موردی که زبانی که به آن زبان اظهارنامه بین) الف(

المللی توسط  المللی را انجام دهد نباشد متقاضی باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین که باید جستجوی بین
  :المللی به زبانی که واجد کلیه شرایط زیر باشد را به اداره مزبور ارائه نماید کننده، ترجمه اظهارنامه بین اداره دریافت

   پذیرش آن مرجع است، وبه زبانی باشد که مورد» 1«
  های انتشار باشد، و به یکی از زبان» 2«
نامه مورد پذیرش اداره دریافت کننده باشد مگر اینکه   آئین12 ماده 1بند ) الف(به زبانی باشد که طبق شق » 3«

  .المللی، تسلیم شده باشد های انتشار بین المللی به یکی از زبان اظهارنامه بین
  .ورد تقـاضا و هر بخـش فهرسـت ترتیـبی در توصیف اجراء نخواهدشددر م) الف(شـق ) ب(
نامه به متقاضی،   آئین20 ماده 5بند ) ج(کننده بر طبق شق  در موردی که تا زمان ارسال اطالعیه توسط اداره دریافت) ج(

ترجیحاً ضمن همان اطالعیه از کننده  فوق را ارائه ننموده باشد، اداره دریافت) الف(نامبرده ترجمه مورد نیاز موضوع شق 
  :متقاضی دعوت خواهدنمود که

  فوق ترجمه الزم را ارائه نماید؛) الف(ظرف مهلت مقرر در شق » 1«
ترجمه الزم ارائه نشده باشد ظرف مدت یکماه از تاریخ دعوتنامه یا دو ) الف(در صورتیکه ظرف مهلت مقرر در شق » 2«

کننده هر کدام که دیرتر منقضی شود، ترجمه مزبور و عنداالقتضاء  لمللی توسط اداره دریافتا ماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین
  .زیر را ارائه نماید) ه(هزینه دیرکرد مذکور در شق 

کننده دعوتنامه را برای متقاضی ارسال و متقاضی ظرف مهلت مقرر  فوق اداره دریافت) ج(در مواردی که طبق شق ) د(
المللی  ین بند ترجمه الزم را ارائه نکرده و هرگونه هزینه تأخیر تسلیم را تأدیه ننموده باشد، اظهارنامه بینا) ج(شق » 2«در جزء 

کننده  هر ترجمه و پرداختی که اداره دریافت. کننده مراتب را به همین نحو اعالم خواهد کرد مسترد شده تلقی و اداره دریافت
 ماه از تاریخ حق تقدم وصول کرده باشد به عنوان ترجمه و 15 پیش از انقضای قبل از صدور اعالمیه به موجب جمله قبل و

  .است ای تلقی خواهد شد که قبل از انقضای آن مهلت وصول شده هزینه
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تواند بنا به درخواست اداره دریافت کننده و به نفع آن  می) الف(تسلیم ترجمه پس از انقضای مهلت مندرج در شق ) ه(
  . درصد مبلغ اصلی صورت گیرد50هزینه ارائه با تأخیر برابر با اداره با پرداخت 

  

  ـ وحدت اختراع13ماده

   الزام13ـ1
یکدیگر به نحوی که یک مفهوم  المللی باید فقط مربوط به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط به اظهارنامه بین

  )»الزام وحدت اختراع« (کلی از اختراع واحد را تشکیل دهند باشد 
  . شرایطی که در آن باید الزام وحدت اختراع رعایت شده محسوب گردد13ـ2

 13 ماده 1المللی واحدی ادعا شود، الزام وحدت اختراع مندرج در بند  هرگاه گروهی از اختراعات در یک اظهارنامه بین
یک یا چند ویژگی فنی خاص نامه فقط زمانی رعایت شده تلقی خواهدشد که یک رابطه فنی در بین اختراعات حاوی  آئین

های فنی خواهدبود که مبین  به معنای آن دسته از ویژگی» های فنی خاص ویژگی« باشد اصالح  مشابه یا متناظر وجود داشته
  .افزایند آوردی باشند که هریک از اختراعات ادعائی در کل به سابقه اختراع می دست 

   ادعا تشخیص وحدت اختراع بدون در نظر گرفتن روش13ـ3
ای بیکدیگر متصل هستند که یک مفهوم کلی از اختراع واحد را ایجاد  تشخیص اینکه گروهی از اختراعات به گونه

نمایند بدون توجه به اینکه اختراعها به صورت ادعاهای جداگانه یا به عنوان شقوق مختلف در یک ادعای واحد مورد ادعا  می
  .اند، انجام خواهدشد قرار گرفته

  عاهای وابسته اد13ـ4
المللی که اشکال خاص یک  نامه درج تعداد معقولی از ادعاهای وابسته در یک اظهارنامه بین  آئین13 ماده 1با رعایت بند 

های هر ادعای وابسته را بتوان فی نفسه به  اختراع مورد ادعا در یک ادعای مستقل را ادعا نمایند حتی در مواردی که ویژگی
  .ی نمود، مجاز خواهدبودعنوان یک اختراع تلق

  های اشیاء مصرفی  مدل13 ـ5
المللی در آن کشور تقاضا شود،  ای که اعطای ورقه اختراع مدل اشیاء مصرفی بر اساس اظهارنامه بین شده هر کشور تعیین

نامه، از مقررات   آئین13 ماده 4 الی 1المللی، بجای اجرای مفاد بندهای  تواند پس از آغاز رسیدگی به آن اظهارنامه بین می
های اشیاء مصرفی استفاده کند مشروط براینکه متقاضی مجاز باشد که حداقل دو ماه  متناظر قوانین ملی خود در خصوص مدل
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  . معاهده، اظهارنامه خود را با الزامات مقررات مذکور در قانون ملی تطبیق دهد22پس از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 
  اعات مربوط به ماده بیولوژیکی مکررـ اختر13ماده

   مکرر ـ تعریف13ـ1
المللی  به معنای مشخصات ذکر شده در یک اظهارنامه بین» ارجاع به ماده بیولوژیکی تودیع شده« از لحاظ این ماده 

  .باشد درخصوص تودیع ماده بیولوژیکی به یک موسسه امین یا ماده بیولوژیکی تودیع شده می
  )لیک( مکرر ـ ارجاعات 13ـ2

هر ارجاع به ماده بیولوژیکی تودیع شده مشمول این ماده خواهد بود و اگر چنین ارجاعی به عمل آید به منزله این 
  .است شده رعایت شده خواهدبود که الزامات مقرر در قانون ملی هر کشور تعیین

  محتویات؛ عدم درج ارجاع یا مشخصات:  مکرر ارجاعات13ـ3
  :ژیکی تودیع شده متضمن موارد زیر خواهدبودارجاع به ماده بیولو) الف(
  است؛ نام و نشانی موسسه امین که ماده بیولوژیکی به آن تودیع شده» 1«
  تاریخ تودیع ماده بیولوژیکی به آن موسسه؛» 2«
  است؛ ای که موسسه تودیع برای دسترسی به ماده بیولوژیکی تودیع شده داده شماره» 3«
باشد  المللی رسیده نامه به اطالع دفتر بین  مکرر آئین13 ماده 7بند ) الف(شق » 1«زء هر موضوع دیگری که طبق ج» 4«

نامه حداقل دوماه قبل از تسلیم اظهارنامه   مکرر آئین13 ماده 7بند ) ج(مشروط بر آنکه الزام ذکر آن موضوع طبق شق 
  .باشد المللی در روزنامه رسمی انتشار یافته بین

فوق در ارجاع به یک ماده ) الف(ماده بیولوژیکی تودیع شده یا عدم درج اطالعات بر طبق شق عدم درج ارجاع به ) ب(
ای خواهد بود که قانون ملی آن ذکر آن ارجاعات یا درج آن  بیولوژیکی تودیع شده فاقد هرگونه اثر در کشور تعیین شده

  .باشد المللی الزامی ننموده اطالعات را در یک اظهارنامه بین
  مهلت ارائه مشخصات: کرر ـ ارجاعات م13ـ4
نامه در ارجاع به   مکرر آئین13 ماده 3بند) الف(اگر هریک از مشخصات مندرج در شق ) ج(و ) ب(با رعایت شقوق ) الف(

شده المللی ارائه  المللی تسلیم شده درج نشده باشد ولی ظرف مواعد زیر به دفتر بین ماده بیولوژیکی تودیع شده در اظهارنامه بین
  :باشد

المللی ارائه شده باشد، چنین تلقی خواهد شد   ماه پس از تاریخ حق تقدم به دفتر بین16اگر این مشخصات ظرف » 1«
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  اند؛ که مشخصات مذکور به موقع به هریک از ادارات تعیین شده ارائه شده
 باشد، اداره تعیین شده چنین تلقی المللی ارائه شده  ماه از تاریخ حق تقدم به دفتر بین16هرگاه پس از انقضاء » 2«

است، مشروط براینکه قبل از تکمیل مقدمات فنی انتشار  خواهد نمود که مشخصات مذکور در آخرین روز مهلت مقرر تسلیم شده
  .المللی به این دفتر واصل شده باشد بین

تواند بخواهد که  باشد، آن اداره می ودههای ملی چنین مقرر نم شده در مورد اظهارنامه اگر قانون ملی یک اداره تعیین) ب(
 ماه از تاریخ حق تقدم ارائه شود مشروط براینکه دفتر 16نامه قبل از   مکرر آئین13 ماده 3بند) الف(مشخصات مذکور در شق 

 7بند) ج(شق نامه از مراتب مطلع شده و این الزام را بر طبق   مکرر آئین13 ماده 7بند ) الف(شق » 2«المللی به موجب جزء  بین
  .باشد المللی در روزنامه رسمی انتشار داده نامه حداقل دو ماه قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه بین  مکرر آئین13ماده 

باشد که انتشار زودتر از موعد صورت پذیرد هر   معاهده متقاضی درخواست نموده21 ماده 2بند ) ب(هرگاه طبق شق ) ج(
المللی ارائه شده باشد را چنین تلقی  ونه مشخصاتی که قبل از تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بینتواند هرگ اداره تعیین شده می

  .است نماید که به موقع ارائه نشده
  .را به متقاضی اطالع خواهدداد) الف(المللی تاریخ دریافت مشخصات مذکور در شق  دفتر بین) د(
های  باشند تاریخ آن را ذکر و داده المللی دریافت شده نتشار بیناگر مشخصات مذکور قبل از تکمیل مقدمات فنی ا» 1«

  باید درج خواهد نمود؛ نامه انتشار می  آئین48ای که طبق ماده  مربوط از مشخصات را در جزوه
های  باشند تاریخ دریافت و داده المللی دریافت شده اگر مشخصات مذکور پس از تکمیل مقدمات فنی انتشار بین» 2«
  .از مشخصات را به ادارات تعیین شده اطالع خواهددادمربوط 

   مکرر ـ ارجاعات و اطالعات برای یک یا چند کشور تعیین شده؛13 ـ5
  .شده تودیعهای مختلف برای کشورهای تعیین شده مختلف؛ تودیع به موسسات امین به غیر از موسسات اطالع داده

است  شده، صورت گرفته لقی خواهدشد که برای کلیه کشورهای تعیینشده چنین ت ارجاع به ماده بیولوژیکی تودیع) الف(
باشند؛ این موضوع درباره مشخصات مذکور در ارجاعات نیز صادق  مگر اینکه صریحاً فقط برای برخی کشورهای تعیین شده

  .خواهدبود
  .ی را به عمل آوردهای مختلف ماده بیولوژیک توان ارجاعات به تودیع برای کشورهای مختلف تعیین شده می) ب(
 13 ماده 7بند ) ب(تواند تودیع به موسسه امین به غیر از موسساتی که خود بر طبق شق  شده می هر اداره تعیین) ج(

  .نامه اعالم نموده را نادیده بگیرد مکرر آئین
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  ها  مکرر ـ ارائه نمونه13 ـ6
المللی به آن  شده که در اظهارنامه بین ژیکی تودیعهای ماده بیولو  معاهده هیچگونه ارائه نمونه40 و 23بر طبق مواد 

شود،  تواند مگر با اجازه متقاضی قبل از انقضاء مهلت مقرر که پس از آن رسیدگی ملی طبق مواد مذکور آغاز می شده نمی ارجاع
مللی ولی قبل از انقضاء ال  معاهده را پس از انتشار بین39 یا 22بااینحال هرگاه متقاضی اقدامات مذکور در مواد . صورت گیرد

. تواند صورت گیرد شده به محض انجام اقدامات مذکور می  های ماده بیولوژیکی تودیع های مذکور انجام دهد، ارائه نمونه مهلت
تواند به موجب قانون ملی مورد اجراء در اداره تعیین شده،  شده می های ماده بیولوژیکی تودیع علیرغم مقررات قبلی ارائه نمونه
المللی به موجب این قانون دارای تأثیرات یک انتشار ملی اجباری اظهارنامه ملی بررسی نشده  بالفاصله پس از اینکه انتشار بین

  .گردد، صورت پذیرد
  اطالعیه و انتشار:  مکرر ـ الزامات ملی13ـ7
  :المللی اطالع دهد تر بینبه امور زیر را به دف تواند هرگونه الزام در قانون ملی راجع هر اداره ملی می) الف(
 مکرر 13 ماده 3بند ) الف(شق » 3«، »2«، »1«هر موضوع مذکور در اطالعیه عالوه بر موارد مذکور در جزءهای » 1«

  شده در یک اظهارنامه ملی درج شوند؛ نامه که الزم است در ارجاعی به ماده بیولوژیکی تودیع آئین
نامه در اظهارنامه ملی همانگونه که   مکرر آئین13 ماده 3بند ) الف(شق الزم است یک یا چند مشخصه مذکور در » 2«

 ماه از تاریخ حق تقدم است 16است درج شود یا الزم است که مشخصات در زمان مقرر در اطالعیه که زودتر از  تسلیم شده
  .ارائه شوند

وژیکی به منظور انجام تشریفات ثبت دهد مواد بیول هر اداره ملی، موسسات امینی را که قانون ملی اجازه می) ب(
شده یا اگر قانون ملی تودیع را مقرر نداشته و یا چنین تودیعی را اجازه ندهد مراتب را به دفتر  اختراعات نزد آن اداره تودیع

  .المللی اطالع خواهدداد بین
 دفتر اطالع داده شده را فوراً در به آن) ب(و اطالعاتی که طبق شق ) الف(المللی الزاماتی را که طبق شق  دفتر بین) ج(

  .روزنامه رسمی انتشار خواهدداد
  آمینه های ترتیب اسید نوکلئید و یا اسید   ثالث ـ فهرست13ماده

  المللی ثالث ـ فهرست ترتیبی برای مراجع بین13ـ1
 چند ترتیب اسید آمینو و یا المللی حاوی افشاء یک و یا المللی احراز نماید که اظهارنامه بین اگر مرجع جستجوی بین) الف(

  :اسید نوکلئوئیدهاست ولی
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های اداری نیست، آن مرجع  المللی حاوی فهرست ترتیبی منطبق با استاندارد مقرر در دستورالعمل اظهارنامه بین» 1«
تاندارد مذکور آورد تا ظرف مهلتی که در دعوتنامه تعیین خواهدشد فهرست ترتیبی که در آن اس تواند از متقاضی دعوت بعمل می

  رعایت شده باشد را ارائه نماید؛
های اداری  شده به وسیله دستورالعمل اگر متقاضی قبالً فهرست ترتیبی به شکلی که بر طبق استانداردهای تعیین» 2«

نامه ای از وی خواهد خواست ظرف مهلتی که در دعوت باشد، آن مرجع طی دعوتنامه قابل خواندن توسط رایانه را تسلیم نکرده
  .شود، فهرستی ترتیبی منطبق بر استانداردهای مذکور را به آن مرجع ارائه نماید  می تعیین

  ]است حذف شده) [ب(
شده در دعوتنامه رعایت ننماید مرجع  فوق را ظرف مهلت تعیین) الف(چنانچه متقاضی مفاد دعوتنامه مندرج در شق ) ج(

ور سبب شود جستجوی معنادار انجام نشود، ملزم به جستجوی اظهارنامه المللی در آن حد که عدم رعایت مذک جستجوی بین
  .المللی نخواهدبود بین

نامه رعایت   آئین5 ماده 2) ب(المللی احراز نماید که در توصیف اختراع، مقررات شق  هرگاه مرجع جستجوی بین) د(
در مورد هر نوع اصالح ارائه شده از جانب متقاضی . است از متقاضی دعوت خواهد نمود که اصالحات الزم را ارائه نماید نشده
المللی، اصالحات مذکور را برای اداره  مرجع جستجوی بین. نامه، با تغییرات مقتضی اجراء خواهدشد  آئین26 ماده 4بند 

  .المللی ارسال خواهدکرد کننده و درفتر بین دریافت
  .با تغییرات مقتضی اجراء خواهدشد) ج(و ) الف(قوق المللی ش  کار مرجع بررسی مقدماتی بین در مورد آئین) ه(
المللی   معاهده جزء اظهارنامه بین44المللی قید نشده باشد با رعایت ماده  هر فهرست ترتیبی که در اظهارنامه بین) و(

  .محسوب نخواهد شد
  ثالث ـ فهرست ترتیبی برای اداره تعیین شده13ـ2

 ثالث 13 ماده 1بند ) الف(شده آغاز شود شق  المللی در یک اداره تعیین به محض اینکه رسیدگی به اظهارنامه بین
ای از متقاضی نخواهد خواست  شده هیچ اداره تعیین. نامه، نسبت به آئین کار آن اداره با تغییرات مقتضی اجراء خواهدشد آئین

  .های اداری باشد را ارائه نماید ملغیر از فهرست ترتیبی که مطابق با استاندارد مقرر در دستورالع فهرست ترتیبی به
  

  ـ هزینه ارسال14ماده

   هزینه ارسال14ـ1
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المللی و مرجع  های آن به دفتر بین المللی، ارسال نسخه تواند برای دریافت اظهارنامه بین کننده می هر اداره دریافت) الف(
کننده در ارتباط با  م خود به عنوان اداره دریافتالمللی و انجام کلیه وظایف دیگر که باید بنابر مقا صالحیتدار جستجوی بین

  ).هزینه ارسال(ای را به نفغ آن اداره پرداخت نماید  المللی انجام دهد، از متقاضی بخواهد هزینه اظهارنامه بین
  .کننده تعیین خواهدشد مبلغ هزینه ارسال، درصورت وجود، توسط اداره دریافت) ب(
مبلغ قابل پرداخت مبلغی . المللی پرداخت شود کماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بینهزینه ارسال باید ظرف مدت ی) ج(

  .خواهدبود که در تاریخ دریافت اظهارنامه قابل اجراء است
  

  المللی ـ هزینه بین15ماده

  ـ هزینه اصلی و هزینه تعیین15ـ 1
که بوسیله اداره ) المللی هزینه بین(ی خواهدبود الملل ای به نفع دفتر بین المللی مشمول پرداخت هزینه هر اظهارنامه بین

  :های زیر خواهدبود کننده وصول شده و شامل هزینه دریافت
  هزینه اصلی؛ و» 1«
نامه خواهدبود به   آئین4 ماده 9بند ) الف(ای، طبق شق  هزینه تعیین به تعداد اختراعات ملی و اختراعات منطقه» 2«

باشد، فقط یک هزینه تعیین باید برای آن پرداخت   معاهده در مورد یک تعیین مصداق داشته44استثنای اینکه هرگاه مفاد ماده 
  .های تعیین قابل پرداخت را مشخص نماید تواند حداکثر تعداد هزینه ها می شود و اینکه جدول هزینه

   مبالغ15ـ 2
  .هاست مبالغ هزینه اصلی و هزینه تعیین به نحو مقرر در جدول هزینه) الف(
قابل ) پول مقرر(است  کننده مقرر شده هائی که توسط اداره دریافت هزینه اصلی و هزینه تعیین به پول یا یکی از پول) ب(

المللی ارسال نماید به صورت آزاد قابل تسعیر  کننده آن را به دفتر بین پرداخت خواهدبود با این تفاهم که وقتی که اداره دریافت
های مذکور را به  ای که پرداخت هزینه کننده لغ هزینه اصلی و هزینه تعیین برای هر اداره دریافتمبا. به پول کشور سوئیس باشد

کننده کشوری که پول رسمی آن  هر پولی به غیر از پول سوئیس مقرر نماید، توسط مدیرکل و پس از مشورت با اداره دریافت
مبالغی که به . نماید تعیین خواهدشد رای آن کشور عمل مینامه ب  آئین19 ماده 1بند ) ب(همان پول مقرر است یا طبق شق 

مبالغ . اند خواهدبود ها قید شده شوند با ارقام گرد شده، معادل با مبالغ به پول سوئیس که در جدول هزینه این ترتیب تعیین می
باشد اطالع داده و مراتب را در  ن کردهکننده که پرداخت هزینه را به پول مقرر تعیی المللی به هر اداره دریافت مذکور را دفتر بین
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  .روزنامه رسمی انتشار خواهدداد
اند تغییر نماید، مبالغ متناظر به پول مقرر، از همان تاریخی که  ها درج شده ها که در جدول هزینه هرگاه مبالغ هزینه) ج(

  .شوند قابل اعمال خواهندبود های اصالح شده درج می در جدول هزینه
 تسعیر پول سوئیس و هر پول مقرر از آخرین نرخ تسعیر به کاررفته متفاوت باشد، مدیرکل، مبالغ جدیدی هرگاه نرخ) د(

مبالغ جدید پس از گذشت دو ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی . را طبق رهنمودهای مجمع به پول مقرر تعیین خواهدنمود
فوق و مدیرکل در مورد تاریخی که در ) ب(نده مذکور در جمله دوم شق کن قابل اعمال خواهندبود مشروط براینکه اداره دریافت

  .طی مهلت دوماهه مذکور خواهدبود به توافق برسند که در اینصورت مبالغ مذکور از آن تاریخ قابل اجراء خواهندبود
  .]است حذف شده[  15ـ 3
  .مبلغ قابل پرداخت:  مهلت پرداخت15ـ 4
مبلغ قابل پرداخت مبلغی . المللی باید پرداخت شود  اظهارنامه بین ه از تاریخ دریافتهزینه اصلی ظرف مدت یکما) الف(

  .خواهدبود که در زمان دریافت معتبر است
  :هزینه تعیین ظرف مهلتی به قرار زیر پرداخت خواهدشد) ب(
  یکسال از تاریخ حق تقدم، یا» 1«
 براینکه این مهلت یکماهه دیرتر از یکسال از تاریخ حق تقدم المللی مشروط یک ماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین» 2«

  .منقضی شود
المللی پرداخت شود مبلغ قابل پرداخت مبلغی  هرگاه هزینه تعیین قبل از انقضاء یکماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین) ج(

فوق قابل اجرا ) ب(شق » 1«لت مقرر در جزء در مواردی که مه. المللی معتبر است خواهدبود که در تاریخ دریافت اظهارنامه بین
 باشد،  المللی پرداخت شده باشد و هزینه تعیین قبل از انقضاء آن مهلت ولی پس از گذشت یکماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین

  .مبلغ قابل پرداخت مبلغی خواهدبود که در تاریخ پرداخت قابل اعمال است
  نامه  آئین4 ماده 9بند ) ج(های مقرر در شق   هزینه15 ـ 5
نامه، در مورد هر تعیین   آئین4 ماده 9بند ) ج(نامه، تأئیدیه مقرر در شق   آئین15 ماده 4بند ) ب(علیرغم شق ) الف(

به نفع دفتر (کننده  های تعیین به اداره دریافت نامه، مشمول پرداخت هزینه  آئین4 ماده 9بند ) ب(صورت گرفته طبق شق 
ها را دارد، به عالوه  ای که متقاضی به موجب تأیید قصد تحصیل آن  تعداد ورقه اختراعات ملی و اختراعات منطقهبه) المللی بین

های تعیین قابل پرداخت طبق این شق خواهد   درصد مبلغ هزینه50، برابر با )کننده به نفع اداره دریافت(پرداخت هزینه تأئید 
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های  ه به این ترتیب تأیید شود، قابل پرداخت خواهدبود، حتی اگر حداکثر تعداد هزینهها برای هر تعیین ک این گونه هزینه. بود
ها قبالً قابل پرداخت شده باشد، یا اگر یک هزینه تعیین در ارتباط با تعیین   جدول هزینه2بند ) الف(تعیین مندرج در ردیف 

  .ت قبالً قابل پرداخت شده باشدنامه برای مقصود متفاو  آئین4 ماده 9بند ) الف(همان کشور طبق شق 

است برای  نامه پرداخت کرده  آئین4 ماده 9بند ) ب(شق » 2«هرگاه وجهی که متقاضی ظرف مهلت مقرر در جزء ) ب (         
کننده وجه پرداختی توسط متقاضی را همانگونه که خود  فوق کافی نباشد، اداره دریافت) الف(های مندرج در شق  پوشش هزینه

  .های اداری مقرر شده اختصاص خواهدداد  مشخص نموده، یا در غیر اینصورت، همانطور که در دستورالعملمتقاضی
   استرداد وجوه15 ـ 6

  :المللی را به متقاضی مسترد خواهدکرد ی بین کننده در موارد زیر هزینه اداره دریافت
   معاهده منفی باشد،11 ماده 1اگر تشخیص بر طبق بند » 1«
  المللی مسترد شود یا مسترد شده تلقی شود، یا المللی، اظهارنامه بین ل از ارسال نسخه بایگانی به دفتر بیناگر قب» 2«
  :المللی تلقی نشود المللی به عنوان یک اظهارنامه بین  ملی اظهارنامه بین اگر به موجب مقتضیات مربوط به امنیت» 3«
  

  ـ هزینه جستجو16ماده

   حق درخواست هزینه16ـ1
المللی و برای انجام سایر وظایفی  تواند مقرر سازد که جهت انجام جستجوی بین المللی می هر مرجع جستجوی بین) فال(

به آن مرجع و ) هزینه جستجو(ای را  است، متقاضی هزینه المللی محول شده نامه به مراجع جستجوی بین که طبق معاهده و آئین
  .به نفع آن پرداخت نماید

هائی که توسط اداره  مبلغ مذکور به پول یا یکی از پول. کننده وصول خواهدشد  توسط اداره دریافتهزینه جستجو) ب(
کننده همان  با این تفاهم که اگر پول اداره دریافت. قابل پرداخت خواهدبود) کننده پول اداره دریافت(است  کننده مقرر شده دریافت

) شده پول تعیین(است  المللی تعیین شده  حسب آن توسط مرجع جستجوی بینها بر هایی نباشد که هزینه پول و یا یکی از پول
المللی به طور آزاد قابل تسعیر به پول کشوری  کننده، به مرجع جستجوی بین آن پول بتواند بهنگام انتقال بوسیله اداره دریافت
مبلغ هزینه جستجو به پول هر اداره ). پول کشور مقر(المللی در آن واقع است  باشد که مقر مرجع صالحیتدار جستجوی بین

کننده کشوری که پول رسمی آن همان پول  شده توسط مدیرکل پس از مشورت با اداره دریافت کننده غیر از پول تعیین دریافت
نماید   مینامه برای آن کشور عمل  آئین19 ماده 1بند ) ب(ای که طبق شق  کننده باشد، یا با اداره دریافت کننده می اداره دریافت
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شوند، به صورت ارقام گرد شده، معادل مبلغی خواهدبود که توسط مرجع  مبالغی که به ترتیب مذکور تعیین می. تعیین خواهد شد
کننده که پرداخت آن به پول آن اداره  این مبالغ به هر اداره دریافت. است المللی به پول کشور مقر تعیین شده جستجوی بین

  .است اعالم و در روزنامه رسمی منتشر خواهدشد هکننده مقرر شد دریافت
کننده به غیر از پول یا پولهای  هرگاه مبلغ هزینه جستجو به پول مقر تغییر کند مبالغ متناظر با پول اداره دریافت) ج(
  .شده، از همان تاریخ تغییر مبلغ به پول کشور مقر، اعمال خواهدشد تعیین

شده نسبت به آخرین نرخ  های تعیین کننده به غیر از پول یا پول و پول هر اداره دریافتهرگاه نرخ تسعیر بین پول مقر ) د(
. کننده تعیین خواهدنمود تسعیر اعمال شده تغییر نماید، مدیرکل طبق رهنمودهای مجمع، مبلغ جدید را به پول آن اداره دریافت

کننده مندرج در جمله  دبود مشروط براینکه هر اداره دریافتمبلغ جدید دوماه پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اعمال خواه
و مدیرکل درباره تاریخی که در طی دوماه مذکور خواهدبود به توافق برسند که دراینصورت مبلغ مذکور از آن ) ب(سوم بند 

  .تاریخ برای آن اداره قابل پرداخت خواهدبود
شده، مبلغی که  های تعیین کننده، غیر از پول یا پول دریافتهرگاه درخصوص پرداخت هزینه جستجو به پول اداره ) ه(

است،  شده، کمتر از مبلغی باشد که مرجع مذکور تعیین نموده المللی به پول مقر دریافت عمالًًً توسط مرجع جستجوی بین
شده نیز  ر عمل دریافتالمللی پرداخت خواهدشد و اگر مبلغی که د المللی به مرجع جستجوی بین التفاوت توسط دفتر بین مابه

  .المللی متعلق خواهدبود بیشتر از مبلغی باشد که مرجع مذکور تعیین نموده تفاوت مربوطه به دفتر بین
نامه در   آئین15 ماده 4بند ) الف(درخصوص مهلت پرداخت هزینه جستجو و مبلغ قابل پرداخت، مفاد مقررات شق ) و(

  . خواهدشدمورد هزینه اصلی با تغییرات مقتضی اجراء
   استرداد وجوه16ـ2

  .کننده در موارد زیر هزینه جستجو را به متقاضی مسترد خواهدنمود اداره دریافت
   معاهده، منفی باشد،11ماده ) 1(اگر تشخیص بر طبق بند » 1«
  شود، یاالمللی مسترد شود یا مسترد  المللی اظهارنامه بین اگر قبل از ارسال نسخه جستجو به مرجع جستجوی بین» 2«

  .المللی تلقی نشود المللی به عنوان یک اظهارنامه بین اگر به موجب مقتضیات مربوط به امنیت ملی، اظهارنامه بین» 3 «         
   استرداد قسمتی از وجوه16ـ3

المللی، مورد  المللی قبلی که توسط همان مرجع جستجوی بین المللی حق تقدم اظهارنامه بین هرگاه اظهارنامه بین
المللی  المللی مربوط به اظهارنامه بین المللی قرار گرفته را ادعا نماید، در آنصورت اگر بتوان گزارش جستجوی بین ستجوی بینج
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المللی قبلی مبتنی ساخت، آن مرجع تا حدود و  المللی انجام شده برای اظهارنامه بین مؤخر را جزءاً یا کالً بر نتایج جستجوی بین
 معاهده، هزینه جستجوی پرداختی در رابطه با اظهارنامه 16ماده ) 3(بند ) ب(نامه موضوع شق  موافقتتحت شرایط مندرج در 

  .المللی مؤخر را مسترد خواهدنمود بین
  ها های پرداخت هزینه  مکررـ تمدید مهلت16ماده

  کننده مکرر ـ دعوت توسط اداره دریافت16ـ1
 و 15 ماده 4بند ) الف(، شق 14 ماده 1بند) ج(ها طبق شق  داخت هزینهکننده تشخیص دهد، پر هرگاه اداره دریافت) الف(

دادن هزینه ارسال، هزینه اصلی و  است، مبلغ پرداختی برای پوشش نامه به موقع صورت نگرفته  آئین16 ماده 1بند ) و(شق 
های مذکور و عنداالقتضاء  نههزینه جستجو کافی نیست، از متقاضی دعوت خواهدنمود که مبلغ الزم برای پوشش دادن به هزی

  . این ماده را نیز ظرف مهلت یک ماه از تاریخ دعوتنامه پرداخت نماید2هزینه پرداخت به دلیل تأخیر موضوع بند 

نامه به موقع صورت   آئین15 ماده 4بند ) ب(ها طبق شق  دهد که پرداخت هزینه کننده تشخیص هرگاه اداره دریافت) ب (         
 ماده 9بند ) الف(ها طبق شق  دادن به همه تعیین های تعیین الزم برای پوشش یا مبلغ پرداختی برای تأمین هزینهاست،  نگرفته

االقتضاء هزینه  ها و عند نامه کافی نباشد، از متقاضی دعوت خواهدکرد که مبلغ مقرر برای پوشش دادن به آن هزینه  آئین4
» 1«اگر مهلت مقرر بر طبق جزء . یز ظرف مهلت یکماه از تاریخ دعوتنامه بپردازد این ماده را ن2پرداخت با تأخیر موضوع بند 

باشد، مبلغ قابل پرداخت برای هر تعیین، مبلغی خواهدبود که در آخرین روز  نامه مصداق داشته  آئین15 ماده4بند ) ب(شق 
نامه مصداق   آئین15 ماده 4بند ) ب(شق » 2«است، یا اگر مهلت مقرر در جزء  ساله از تاریخ حق تقدم قابل پرداخت مهلت یک

  .المللی قابل پرداخت است باشد، مبلغی خواهدبود که در تاریخ دریافت اظهارنامه بین داشته
باشد و متقاضی  ای را برای متقاضی ارسال نموده فوق دعوتنامه) ب(یا ) الف(کننده طبق شقوق  هرگاه اداره دریافت) ج(

 این ماده 2وطه به طور کامل مبلغ بدهی از جمله، عنداالقتضاء، هزینه پرداخت با تأخیر را طبق بند ظرف مهلت مقرر در شق مرب
  :زیر) د(کننده با رعایت شق  پرداخت نکرده باشد اداره دریافت

هر مبلغ پرداختی وسیله متقاضی را به نحوی که او معین نموده یا در صورت عدم تعیین از طرف وی به نحو مقرر » 1«
  های اداری تخصیص خواهدداد،  دستورالعملدر

   و معاهده را صادر خواهد نمود14ماده ) 3(اعالمیه مربوطه بر طبق بند » 2«
  .نامه عمل خواهدنمود  آئین29بر طبق ماده » 3«
 را ارسال فوق) ب(یا ) الف(کننده، قبل از اینکه اداره مزبور دعوتنامه موضوع شقوق  هر مبلغ پرداختی به اداره دریافت) د(
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 ماده 4بند ) ب(یا شق ) الف(، شق 14 ماده 1بند ) ج(نماید، برحسب مورد به عنوان مبالغی که قبل از انقضاء مهلت مقرر در شق 
  .شده تلقی خواهدشد نامه پرداخت  آئین16 ماده 1بند ) و( یا شق 15

 معاهده به عنوان مبلغی تلقی 14ماده ) 3(کننده قبل از صدور اعالمیه موضوع بند  هر پرداختی به اداره دریافت) ه(
  .است پرداخت شده) ب(یا ) الف(خواهدشد که قبل از انقضاء مهلت مقرر در شق 

   مکرر ـ هزینه پرداخت با تأخیر16ـ2
تواند  کننده می  این ماده را اداره دریافت1بند ) ب(یا ) الف(ها در پاسخ به دعوتنامه موضوع شق  پرداخت هزینه) الف(
  :مبلغ هزینه مذکور به قرار زیر خواهدبود. ل پرداخت هزینه پرداخت با تأخیر به نفع خود قرار دهدمشمو

  است، یا  درصد مبالغی پرداخت نشده که در دعوتنامه مشخص شده50» 1«
  .کمتر از هزینه ارسال باشد، مبلغی برابر با هزینه ارسال» 1«اگر مبلغ محاسبه شده طبق جزء » 2«
ها بیشتر   جدول هزینه1ردیف ) الف( مبلغ هزینه پرداخت با تأخیر از مبلغ هزینه اصلی مندرج در شق به هرحال) ب(

  .نخواهدبود
  

  ـ سند حق تقدم17ماده

  المللی قبلی ای از اظهارنامه ملی یا بین  الزام به تسلیم نسخه17ـ1
ای از   معاهده ادعا شود، متقاضی باید نسخه8المللی مقدم بر طبق ماده  هرگاه حق تقدم یک اظهارنامه ملی یا بین) الف(

را در صورتیکه قبالً همراه با اظهارنامه ) سند حق تقدم(است  اظهارنامه مقدم تأئید شده توسط مرجعی که به آن تسلیم شده
ماده قبل از این ) ب(باشد، با رعایت شق  کننده تسلیم نشده المللی که در آن ادعای حق تقدم مطرح شده به اداره دریافت بین

کننده تسلیم نماید، با این قید که هر نسخه از اظهارنامه مقدم  المللی یا اداره دریافت  ماه از تاریخ حق تقدم به دفتر بین16انقضاء 
نماید، چنین تلقی شود که در آخرین روز مهلت مذکور به آن  المللی پس از انقضای آن مهلت دریافت می مذکور که دفتر بین

  .باشد المللی صورت پذیرفته المللی اظهارنامه بین است مشروط براینکه این وصول قبل از تاریخ انتشار بین  شدهدفتر واصل
تواند بجای ارائه سند حق تقدم، از اداره  باشد، متقاضی می کننده صادر شده هرگاه سند حق تقدم توسط اداره دریافت) ب(
المللی ارسال نماید، چنین درخواستی نباید پس از انقضاء  را تهیه و به دفتر بینکننده درخواست نماید، که سند حق تقدم  دریافت
  .ای قراردهد تواند آن را مشمول پرداخت هزینه کننده می  ماه از تاریخ حق تقدم به عمل آید و اداره دریافت16مدت 

تقدم  تواند، حق تعیین شده میفوق رعایت نگردند، هرکشور ) ب(و ) الف(اگر الزامات مذکور در هیچیک از شقوق ) ج
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تقدم که برحسب  ای قبل از دادن مهلتی به متقاضی برای ارائه سند حق شده بگیرد به شرط اینکه هیچ اداره تعیین ادعائی را نادیده
  .تقدم ادعائی را نادیده نگیرد شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، حق

  ها  در دسترس بودن نسخه17ـ2
المللی برطبق درخواست  نامه را رعایت کرده باشد، دفتر بین  آئین17ماده1بند) ب(یا شق ) الف(ضی شق هرگاه متقا) الف(

تقدم را در اختیار آن اداره  ای از سند حق المللی، نسخه المللی اظهارنامه بین شده فوراً ولی نه قبل از انتشار بین خاص اداره تعیین
تقدم را به آن اداره  ای از سند حق  از شخص متقاضی نخواهد خواست که رأساً نسخهای شده هیچ اداره تعیین . قرار خواهدداد

ای را به اداره تعیین شده   معاهده از متقاضی درخواست نخواهد شد که ترجمه22قبل از انقضاء مهلت مقرر برطبق ماده. ارائه کند
شده صریحاً   معاهده از اداره تعیین23ماده) 2(، متقاضی طبق بند المللی المللی اظهارنامه بین هرگاه قبل از انتشار بین. ارائه نماید
تقدم را فوراً پس از  ای از سند حق شده نسخه المللی بنا بردرخواست خاص اداره تعیین نماید، در آن صورت دفتر بین درخواست

  .دریافت به آن اداره تسلیم خواهدنمود
  .المللی سند حق تقدم را در اختیار عموم قرار نخواهدداد اظهارنامه بینالمللی  المللی قبل از انتشار بین دفتر بین) ب(
تقدم را در  ای از سند حق المللی نسخه باشد، دفتر بین  معاهده منتشر شده21المللی طبق ماده هرگاه اظهارنامه بین) ج(

   مگر اینکه،های مربوطه را پرداخت نماید، قرار خواهد داد اختیار هرشخصی که آن را تقاضا و هزینه
  :المللی  قبل از انتشار بین17ـ2
  المللی مسترد شده باشد، اظهارنامه بین» 1«
نامه چنین تقلی شود که   مکرر آئین26 ماده2بند) ب(حق تقدم ادعا شده مربوطه مسترد گردیده باشد یا طبق شق » 2«

  .است تقدم صورت نگرفته ادعای حق
  

   ـ متقاضی18ماده

  عیت اقامتگاه و تاب18ـ 1
، تشخیص این موضوع که آیا یک متقاضی مقیم یا تبعه کشور متعاهدی است که )ج(و ) ب(با رعایت مفاد شق ) الف(

کننده  گیری درباره آن به وسیله اداره دریافت مدعی اقامت یا دارا بودن تابعیت آن است، تابع قانون ملی آن کشور بوده و تصمیم
  .صورت خواهدگرفت

  در هرصورت،) ب(
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عنوان اقامتگاه در آن کشور تلقی   داشتن یک تأسیسات تجاری یا صنعتی مؤثر و واقعی دریک کشور متعاهد به»1«
  خواهدشد، و

  .شخص حقوقی که طبق قانون ملی کشور متعاهد تأسیس شده باشد تبعه آن کشور محسوب خواهدشد» 2«

شرایط و اوضاع و  باشد، تحت نوان اداره دریافت کننده تسلیم شدهالمللی به ع المللی به دفتر بین هرگاه اظهارنامه بین) ج (         
المللی از اداره ملی کشور متعاهد ذیربط و یا اداره ملی که از طرف آن کشور  های اداری، دفتربین احوال مصرح دردستورالعمل

المللی متقاضی را  دفتربین. نمایدگیری  فوق تصمیم) الف(نماید، درخواست خواهد نمود تا درباره موضوع مذکور در شق  عمل می
های خود را مستقیماً به اداره ملی تسلیم  متقاضی دارای این فرصت خواهد بود که استدالل. از این درخواست مطلع خواهدنمود

  .گیری خواهدنمود نماید اداره ملی فوراً در این خصوص تصمیم
  .[حذف شده است]18ـ 2
   دو یا چند متقاضی18ـ 3

المللی زمانی وجود خواهدداشت که حداقل یکی از آنها   دو یا چند متقاضی، حق تسلیم اظهارنامه بیندر صورت وجود
  .باشند المللی را داشته  معاهده، حق تسلیم اظهارنامه بین9طبق ماده
  .حذف شده است) ]ب(و ) الف( اطالعات در خصوص الزامات مربوط به متقاضیان برطبق قانون ملی 18ـ 4
مقام  مخترع، قائم(المللی اطالعات مربوط به قوانین ملی مختلف در ارتباط با این موضوع که چه کسی  یندفتر ب) ج[(

این . واجدشرایط برای تسلیم یک اظهارنامه ملی است را گاه به گاه انتشار خواهدداد) مخترع، مالک اختراع یا سایر اشخاص
شده  المللی در هرکشور تعیین  خواهدداد دایر براینکه تأثیر اظهارنامه بینای را نیز انتشار دفتر همراه با این اطالعات اطالعیه

المللی، از نظر آن کشور مشخص  شده به عنوان متقاضی در اظهارنامه بین ممکن است منوط باین امر شود که شخص تعیین
  .باشد که برطبق قانون ملی آن کشور واجدشرایط برای تسلیم اظهارنامه ملی است

  

  کننده صالحیتدار اداره دریافتـ 19ماده

   محل تسلیم19ـ1
  :المللی بنا به اختیار متقاضی به مراجع زیر تسلیم خواهدشد ، اظهارنامه بین)ب(با رعایت مفاد شق ) الف(
  کننده برای کشور متعاهد که متقاضی مقیم آن است، اداره ملی یا اداره عمل» 1«
  ر متعاهدی که متقاضی تبعه آن است، یا،کننده برای کشو اداره ملی یا اداره عمل» 2«
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  .المللی، قطع نظر از اینکه متقاضی در چه کشور متعاهدی مقیم بوده یا تابعیت آن را داشته باشد  دفتر بین» 3«
الدولی توافق نماید که اداره ملی کشور یا  هرکشور متعاهد ممکن است با کشور متعاهد دیگر یا هر سازمان بین) ب(

کننده برای متقاضیانی که  الذکر به عنوان اداره دریافت کشور مقدم لذکر برای برخی یا کلیه مقاصد بجای اداره ملیسازمان اخیرا
کننده  عنوان اداره دریافت الذکر، به ملی کشور مقدم علیرغم این توافق، اداره. الذکر هستند اقدام نماید کشور مقدم مقیم یا تبعه

  . معاهده محسوب خواهدشد15ماده) 5( بند صالحیتدار برای مقاصد مذکور در
الدولی،   معاهده اتخاذ شود مجمع، اداره ملی یا سازمان بین9ماده) 2(در ارتباط با هر نوع تصمیمی که برطبق بند) ج(
شده توسط مجمع را منصوب  های مقیمین یا اتباع کشورهای تعیین کننده برای اظهارنامه کننده به عنوان اداره دریافت عمل

  .الدولی مذکور است ملی و یا سازمان بین این انتصاب مستلزم کسب رضایت قبلی اداره. خواهدنمود
   دو یا چند متقاضی19ـ2

  :اگر دو یا چند متقاضی وجود داشته باشد
هدی کننده برای کشور متعا ملی یا اداره عمل  شده اداره المللی به آن تسلیم ملی که اظهارنامه بین درصورتیکه اداره» 1«

   رعایت شده تلقی خواهدشد؛19 ماده1باشد، که الاقل، یکی از متقاضیان مقیم یا تبعه آن باشند، الزامات بند
» 3«تواند برطبق جزء  المللی، می اگر الاقل یکی از متقاضیان مقیم و یا تبعه یک کشور متعاهد باشد اظهارنامه بین» 2«

  .المللی تسلیم شود نامه، به دفتر بین  آئین19 ماده1بند) الف(شق 
  کننده  انتشار موضوع واگذاری وظایف اداره دریافت19ـ3
کننده برای کشور متعاهد  ملی کشور دیگر یا اداره ملی عمل کننده را به اداره کشور متعاهدی که وظایف اداره دریافت) الف(

نامه را فوراً به دفتر   آئین19 ماده1بند) ب(کند، هرگونه توافق مذکور در شق  الدولی واگذار می دیگر یا به یک سازمان بین
  .المللی اطالع خواهد داد بین

  .رسمی انتشار خواهدداد المللی به مجرد وصول اطالعیه آن را در روزنامه دفتر بین) ب(
  کننده المللی به عنوان اداره دریافت  ارسال به دفتر بین19ـ4
کننده   تسلیم شده باشد که به موجب معاهده به عنوان اداره دریافتملی المللی به اداره هرگاه یک اظهارنامه بین) الف(
  نماید ولی می عمل

المللی  نامه فاقد صالحیت برای دریافت اظهارنامه بین  آئین19 ماده2نامه یا بند  آئین19 ماده1ملی به موجب بند اداره» 1«
  باشد، یا



 
91

ملی است  نامه مورد قبول اداره  این آئین12 ماده1بند) الف(شق المللی به زبانی نباشد که به موجب  آن اظهارنامه بین» 2«
  کننده است، یا المللی به عنوان اداره دریافت ولی به زبانی باشد که به موجب ماده مزبور مورد قبول دفتر بین

و با اجازه » 2«و » 1«های  موجب جزء المللی به هر دلیلی غیر از دالیل مشخص شده به ملی و دفتر بین آن اداره» 3«
فوق ) ب(المللی مزبور با رعایت شق  در آن صورت اظهارنامه بین کار موضوع این ماده اجراء شود، متقاضی توافق نمایند که آئین

 19ماده1بند) الف(شق » 3«کننده به موجب جزء  المللی به عنوان اداره دریافت شده توسط آن اداره از طرف دفتربین دریافت
  .اهدشدنامه، تلقی خو آئین

المللی که به  المللی توسط یک اداره ملی از طرف دفتر بین فوق یک اظهارنامه بین) الف(هرگاه به موجب شق ) ب(
ملی فوراً  گردد، وصول شود، آن اداره کننده محسوب می نامه، اداره دریافت  آئین19 ماده 1بند ) الف(شق » 3«موجب جزء 
المللی ارسال خواهند نمود، مگراینکه مقتضیات مربوط به امنیت ملی چنین ارسالی را مانع  المللی را برای دفتربین اظهارنامه بین

موجب  ای به نفع خود برابر با هزینه ارسالی نماید که آن اداره به تواند مشمول پرداخت هزینه ملی می چنین ارسالی را اداره. شود
المللی  گردد، تاریخ وصول آن به دفتر بین مللی که باین ترتیب ارسال میال اظهارنامه بین. نماید نامه دریافت می  این آئین14ماده

المللی به وسیله آن  نامه، تاریخ دریافت اظهارنامه بین  آئین19 ماده1بند) الف(شق » 3«کننده برطبق جزء  به عنوان اداره دریافت
  .اداره ملی تلقی خواهدشد

نامه، هرگاه   آئین16 ماده1بند) و( و شق 15 ماده4بند) ج(تا شق ) الف(نامه، شق   آئین14ماده1بند) ج(از لحاظ شق ) ج(
المللی تاریخی  باشد، تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی ارسال شده دفتر بین فوق به) ب(المللی به موجب شق  اظهارنامه بین

از لحاظ این شق جمله . لی وصول شده باشدالمل المللی عمالً توسط دفتر بین محسوب خواهد شد که در آن تاریخ اظهارنامه بین
  .قابل اعمال نخواهدبود) ب(آخر شق 
  

  المللی ـ دریافت اظهارنامه بین20ماده

   شماره و تاریخ20ـ1
گونه غیرقابل محو، تاریخ دریافت  کننده به المللی، اداره دریافت پس از دریافت اوراق به عنوان یک اظهارنامه بین) الف(

المللی را برروی هربرگ هر نسخه دریافت درخ  ضای هرنسخه دریافتی و همچنین شماره اظهارنامه بینعملی را برروی تقا
  .خواهد نمود

  .های اداری مشخص خواهدنمود محل مخصوص درج تاریخ یا شماره برروی هربرگ و سایر جزئیات را دستورالعمل) ب(
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  های متفاوت  دریافت در تاریخ20ـ2
شود دریک تاریخ بوسیله اداره  المللی ارسال می اوراقی که به عنوان یک اظهارنامه بیندر مواردی که کلیه ) الف(
های مندرج قبلی  ذلک تاریخ یا تاریخ مع( برروی تقاضا را اصالح خواهد نمود  کننده وصول نشود، آن اداره تاریخ درج شده دریافت

  المللی را مشخص نماید مشروط براینکه ننده اظهارنامه بینک  اوراق تکمیل به نحوی که تاریخ دریافت) محو و پاک نخواهدشد

باشد، اوراق  معاهده برای اصالح جهت متقاضی ارسال نشده11ماده) 2(بند) الف(ای برطبق شق  اگر هیچ دعوتنامه» 1 «         
  باشد؛ اند وصول شده  روز از تاریخی که اوراق برای اولین بار دریافت شده30مزبور ظرف مدت

باشد، اوراق مزبور  معاهده برای اصالح، جهت متقاضی ارسال شده11ماده) 2(بند) الف(ای برطبق شق گاه دعوتنامههر» 2«
  شده باشد؛  این ماده واصل6ظرف مهلت قابل اجراء برطبق بند

ص روز از تاریخی که اوراق ناق30اند ظرف مدت هائی که قبالً وصول نشده معاهده نقشه14ماده) 2(در مورد بند» 3«
  باشند؛ شده اند دریافت  تسلیم شده

 مستلزم اصالح تاریخ درج شده  وصول با تأخیر یا عدم وجود هرورقه محتوی خالصه یا بخشی از آن، فی نفسه» 4«
  .برروی تقاضا نباشد

ص کننده هرورقه دریافتی دیرتر از تاریخ اولین دریافت اوراق را، با ذکر تاریخ وصول آن، مشخ اداره دریافت) ب (
  .خواهدنمود

  المللی اصالح شده  اظهارنامه بین20ـ3
کننده تاریخ مندرج در تقاضا را اصالح خواهدنمود  معاهده، اداره دریافت11ماده) 2(بند) ب(در مورد مذکور در شق 

 به نحوی که تاریخ دریافت آخرین اصالح الزم را) شد های مندرج قبلی محو و پاک نخواهند ذلک تاریخ یا تاریخ مع(
  .نماید مشخص
  معاهده11ماده) 1( تصمیم برطبق بند20ـ4
 در مورد رعایت یا عدم رعایت  کننده المللی، اداره دریافت به محض وصول اوراق به عنوان یک اظهارنامه بین) الف(

  .گیری خواهدنمود  معاهده در این اوراق تصمیم11ماده) 1(الزامات بند
نحوی که هویت او را مشخص سازد  نمودن نام متقاضی به معاهده مشخص11ماده1بند» 3«شق ) ج(از لحاظ جزء ) ب(

باشد یا در مورد اشخاص حقوقی ذکر نام به  کافی است، حتی اگر امالی نام وی اشتباه باشد و اسامی دوم بطورکامل درج نشده
  .صورت مخفف یا ناقص باشد
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به غیر از هر قسمت (ه ظاهر داللت برتوصیف دارد معاهده، کافی است که قسمتی که ب11ماده1بند» 2«از لحاظ شق ) ج(
کننده برطبق  رسد که داللت برادعا یا ادعاها دارد، به زبان موردقبول اداره دریافت و قسمتی که به نظرمی) فهرست ترتیبی آن

  .نامه باشد  آئین12ماده) 1(بند ) الف(شق 
در ) ج(کننده نباشد شق  قانون ملی مورد عمل اداره دریافتفوق سازگار با ) ج( شق 1997اگر در تاریخ اول اکتبر سال) د(

سازگاری با آن قانون ادامه داشته باشد قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براینکه اداره  کننده تا زمانی که عدم مورد آن اداره دریافت
المللی در روزنامه  له فوراً توسط دفتربیناطالع واص. نماید  از این موضوع مطلع1997دسامبر 31المللی را تا تاریخ مذکور دفتربین

  .رسمی انتشار خواهدیافت
   تصمیم مثبت20 ـ5
کننده و  کننده برروی تقاضا نام اداره دریافت  معاهده مثبت باشد، اداره دریافت11ماده) 1(اگر تصمیم برطبق بند) الف(
  :کلمات

“DEMANDE INTERNATIONALEPCT ” یـا“PCT INTERNATIONAL APPLICATION'  
  کننده نه انگلیسی و نه فرانسوی باشد کلمات اگر زبان رسمی اداره دریافت. را ممهور خواهدکرد

“ DEMANDE INTERNATIONALE ” یا“INTERNATIONAL APPLICATION'  

  .کننده باشد ای از این کلمات به زبان رسمی اداره دریافت تواند همراه با ترجمه می         
  .المللی خواهدبود آن به این نحو ممهور باشد نسخه بایگانی آن اظهارنامه بینای که تقاضای  نسخه) ب(
المللی مطلع  المللی اظهارنامه بین   المللی را از شماره و تاریخ تسلیم بین کننده فوراً متقاضی اظهارنامه بین اداره دریافت) ج(

المللی ارسال خواهدنمود مگر در  ی متقاضی را برای دفتر بین ارسالی برا ای از اطالعیه و همزمان اداره مذکور نسخه. خواهدنمود
نامه، نسخه بایگانی را به دفتر مزبور ارسال داشته و یا بطور همزمان این اقدام را   آئین22ماده1بند) الف(مواردی که برطبق شق 

  .انجام دهد
   دعوت برای اصالح20 ـ6
معاهده که 11ماده) 1( معاهده، الزامات مقرر دربند11ماده) 1(ده، بند معاه11ماده) 2(در دعوتنامه اصالح برطبق بند) الف(

  .باشد، مشخص خواهدشد کننده رعایت نشده به نظر اداره دریافت
کننده، دعوتنامه را فوراً از طریق پست به متقاضی ارسال و مهلتی را که به تناسب شرایط و اوضاع و  اداره دریافت) ب(

روز و بیشتر ازیکماه از تاریخ دعوتنامه 10مهلت مزبور نباید کمتراز . م اصالحات تعیین خواهدنموداحوال معقول باشد برای تسلی
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تقدم آن ادعا شده منقضی شود، اداره  ای که حق اگر مهلت مذکور پس از انقضاء یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه. باشد
  .حوال مذکور جلب نمایدتواند توجه متقاضی را به شرایط و اوضاع و ا کننده می دریافت

   تصمیم منفی20ـ7
کننده پاسخی را درقبال دعوتنامه ارسالی برای اصالح دریافت ننماید، یا اگر اصالحی  اگر ظرف مهلت مقرر، اداره دریافت

 زیر را به عمل کننده اقدامات معاهده را رعایت ننموده باشد، اداره دریافت11ماده) 1(که متقاضی ارائه نموده، الزامات مقرر در بند 
  :خواهدآورد

شود و به آن به عنوان اظهارنامه  المللی تلقی نمی فوراً به متقاضی اطالع خواهد داد که اظهارنامه او اظهارنامه بین» 1«
  المللی رسیدگی نخواهدشد و دالیل آن را نیز منعکس خواهدنمود، بین

المللی مورد  رروی اوراق به عنوان شماره اظهارنامه بینالمللی خواهدرساند که شماره مندرج ب به اطالع دفتربین» 2«
  استفاده قرار نخواهدگرفت،

نامه را   آئین93ماده) 1(نحو مقرر دربند المللی و هرمکاتبه مربوط به آن به دهنده به عنوان اظهارنامه بین اوراق تشکیل» 3«
  نگاهداری خواهدنمود؛

ای از اوراق مذکور نیازداشته  نسخه المللی به  معاهده هرگاه دفتربین25ماده) 1(بنا به درخواست متقاضی برطبق بند» 4«
  .المللی ارسال خواهدکرد ای از آنها را برای دفتربین باشد، و خصوصاً آن را درخواست کرده باشد، نسخه

  کننده  اشتباه اداره دریافت20 ـ8
ضی دریابد که هنگام دریافت اوراق، الزامات مقرر دربند کننده کشف نماید، یا براساس پاسخ متقا اگر متعاقباً اداره دریافت

نامه عمل   آئین20 ماده5معاهده رعایت شده بوده و لذا درصدور دعوتنامه مرتکب اشتباه شده است، برطبق بند11ماده) 1(
  .خواهدنمود

   نسخه مصدق برای متقاضی20ـ9
المللی تسلیم  های مصدقی از اظهارنامه بین تقاضی، نسخهکننده بنا به درخواست م درقبال پراخت یک هزینه، اداره دریافت

  .شده و هر اصالحات انجام شده در آن را به متقاضی ارائه خواهدنمود
  ـ تهیه نسخ21ماده

  کننده  مسئولیت اداره دریافت21ـ1
هیه نسخه اصلی و کننده مسئول ت المللی دریک نسخه تسلیم شود اداره دریافت هرگاه الزم باشد که اظهارنامه بین) الف(
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  . معاهده خواهد بود12ماده) 1(نسخه جستجوی موردلزوم برطبق بند
کننده مسئول تهیه نسخه اصلی  المللی در دو نسخه تسلیم شود، اداره دریافت هرگاه الزم باشد که اظهارنامه بین) ب (
  .خواهدبود
نامه تسلیم گردد، اداره   آئین11ماده1بند) ب(م در شق المللی به تعداد کمتر از تعداد نسخ مورد لزو اگر اظهارنامه بین) ج(
ای را تعیین و آن را  کننده مسئول تهیه فوری نسخ مورد لزوم خواهدبود و حق خواهد داشت برای انجام کار مذکور هزینه دریافت

  .از متقاضی دریافت نماید
  

  ـ ارسال نسخه بایگانی و ترجمه22ماده

   آئین کار22ـ1
 معاهده مثبت باشد و مقتضیات مربوط به امنیت ملی مانع نباشد که 11ماده) 1(متخذه برطبق بنداگر تصمیم ) الف(

چنین . المللی ارسال خواهدکرد کننده نسخه بایگانی را برای دفتر بین المللی باین عنوان رسیدگی شود، اداره دریافت اظهارنامه بین
 اگر باید برای حفظ امنیت ملی کنترلی صورت گیرد، به محض دریافت المللی، و ارسالی فوراً پس از دریافت اظهارنامه بین

کننده نسخه بایگانی را به نحوی ارسال خواهدنمود که قبل از  در هر صورت اداره دریافت. گواهی الزم صورت خواهدگرفت
کننده  انجام شود اداره دریافتاگر ارسال از طریق پست . المللی واصل شود تقدم به دفتر بین انقضاء سیزدهمین ماه از تاریخ حق

  .تقدم، نسخه بایگانی را پست خواهدنمود  روز قبل از انقضاء سیزدهمین ماه از تاریخ حق5حداکثر
نامه را دریافت کرده باشد ولی تا زمان   آئین20 ماده5بند) ج(ای از اطالعیه مقرر در شق  المللی نسخه اگر دفتر بین) ب(

تقدم، نسخه بایگانی را در اختیار نداشته باشد، به اداره دریافت کننده یادآوری خواهد نمود که  ق ماه از تاریخ ح13انقضاء مدت
  .المللی ارسال نماید باید نسخه بایگانی را فوراً به دفتر بین

ز انقضاء کرده باشد ولی پس ا نامه را دریافت  آئین20 ماده5بند) ج(ای از اطالعیه مقرر در شق المللی نسخه اگر دفتربین) ج(
  .کنند اطالع خواهدداد تقدم، نسخه بایگانی را دراختیار نداشته باشد، مراتب را به متقاضی و اداره دریافت  ماه از تاریخ حق14مدت

ای از  کننده درخواست نماید، نسخه تواند از اداره دریافت تقدم، متقاضی می ماده از تاریخ حق14پس از انقضاء ) د(
تواند نسخه مصدق را  مشارالیه می. المللی تسلیمی گواهی نماید  او را به عنوان نسخه برابر با اظهارنامه بینالمللی اظهارنامه بین
  .المللی ارسال نماید به دفتر بین

به صورت رایگان و بدون دریافت هزینه خواهد بود و درخواست صدور گواهی مزبور ) د(هر نوع گواهی طبق شق ) ه(
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  : به یکی از دالیل زیر رد شودتواند با استناد فقط می
  المللی تسلیمی نباشد؛ کننده درخواست شده، برابر اظهارنامه بین ای که گواهی نمودن آن از اداره دریافت  نسخه» 1«
  المللی به این عنوان تلقی و رسیدگی شود؛ مقتضیات امنیت ملی اجازه ندهد اظهارنامه بین» 2«
المللی ارسال نموده و دفتر مزبور وصول آن را به اداره  بایگانی را به دفتر بینکننده قبالً نسخه  اداره دریافت» 3«
  .باشد کننده اعالم کرده دریافت
نماید، نسخه  المللی نسخه بایگانی را دریافت نکرده باشد، یا تا زمانی که نسخه بایگانی را دریافت تا زمانیکه دفتر بین) و(

  .کرده است به عنوان نسخه بایگانی تلقی خواهد شد دریافتالمللی   که دفتر بین) ه(مصدق طبق شق
المللی  معاهده متقاضی اقدامات مذکور در آن ماده را انجام داده ولی دفتر بین22اگر تا زمان انقضاء مهلت مقرر در ماده) ز(

اگر . المللی اطالع خواهد داد تر بینشده مراتب را به دف وصول نسخه بایگانی را به اداره تعیین شده اطالع نداده باشد، اداره تعیین
کننده اعالم خواهدنمود مگر اینکه مراتب  المللی نسخه بایگانی را در اختیار نداشته باشد فوراً به متقاضی و اداره دریافت دفتر بین

  .باشد به آنان اطالع داده شده) ج(قبالً طبق شق 
کننده   انتشار باید آن ترجمه توسط اداره دریافت12 ماده3ضوع بندالمللی باید به زبان ترجمه مو هرگاه اظهارنامه بین) ط(

کننده قبالً نسخه  فوق ارسال خواهدشد یا اگر اداره دریافت) الف(المللی همراه با نسخه بایگانی موضوع شق  برای دفتربین
  .دریافت به آن دفتر ارسال خواهدکردالمللی ارسال نموده باشد متن ترجمه را فوراً پس از  بایگانی را طبق آن شق برای دفتربین

  .[حذف شده است ]22ـ2
   معاهده12ماده) 3( مهلت برطبق بند22ـ3

المللی اطالعیه را برای متقاضی  ماه پس از تاریخی خواهدبود که دفتر بین  معاهده سه12ماده) 3(مهلت مذکور در بند 
  .باشد نامه ارسال نموده  آئین22ماده1بند ) ز(یا ) ج(طبق شق
  

  ـ ارسال نسخه جستجو، ترجمه و فهرست ترتیبی23ماده

  کار  آئین23ـ1
کننده،  نامه نباشد، اداره دریافت  آئین12 ماده3بند) الف(المللی برطبق شق  هرگاه نیازی به ترجمه اظهارنامه بین) الف(

شود،  المللی ارسال می دفتر بینالمللی حداکثر تا همان روزی که نسخه بایگانی برای  نسخه جستجو را برای مرجع جستجوی بین
نشده باشد، که در این صورت پس از پرداخت هزینه جستجو فوراً ارسال  خواهدفرستاد، مگراینکه هزینه جستجو پرداخت
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  .خواهدشد
ا ای از آن ترجمه و تقاض باشد، نسخه نامه ارائه شده  آئین12 ماده3المللی برطبق بند ای از اظهارنامه بین هرگاه ترجمه) ب(

کننده برای مرجع   معاهده، نسخه جستجو تلقی خواهد شد، توسط اداره دریافت12ماده) 1(که به همراه یکدیگر به موجب بند
باشد، که در اینصورت پس از پرداخت هزینه  نشده المللی ارسال خواهدشد، مگر اینکه هزینه جستجو پرداخت  جستجوی بین
  .وراً ارسال خواهدشدای از تقاضا و ترجمه مزبور ف جستجو نسخه

کننده ارائه شده باشد، توسط آن اداره برای  هرفهرست ترتیبی به شکل قابل خواندن برای رایانه که به اداره دریافت) ج(
  .المللی ارسال خواهدشد مرجع جستجوی بین

  

  المللی ـ وصول نسخه بایگانی توسط دفتربین24ماده

  [حذف شده است ]24ـ 1
  ه بایگانی اطالعیه وصول نسخ24ـ2
  :المللی فوراً مراتب و تاریخ وصول نسخه بایگانی را به دفتر بین) الف(
  متقاضی،» 1«
  کننده، و اداره دریافت» 2«
المللی اعالم نموده باشد که مایل به  دفتر بین مگر اینکه مرجع مذکور به (المللی  مرجع صالحیتدار جستجوی بین» 3«

  .اطالع خواهدداد) باشد  شدن نمی مطلع
المللی و نام متقاضی مشخص خواهدشد و  المللی به وسیله شماره آن، تاریخ تسلیم بین در اطالعیه مزبور، اظهارنامه بین

اطالعیه ارسالی به متقاضی همچنین حاوی فهرست . تقدم آن ادعا شده خواهدبود حاوی تاریخ تسلیم هر اظهارنامه قبلی که حق
  قشده برطبق ش کشورهای تعیین

   کشورهائیکه تعیین آنها برطبق شقنامه و عنداالقتضاء فهرست  آئین4 ماده9ندب) الف(
  .باشد خواهدبود نامه تأئید شده   آئین4 ماده9بند) ج(
فوق ) الف(المللی اعالم نموده باشد که مایل به وصول اطالعیه مندرج در شق  ای که به دفتر بین شده هر اداره تعیین) ب(

  .المللی مطلع خواهد شد باشد از همین قرار توسط دفتر بین نامه می  آئین47 ماده1قبل از مکاتبه موضوع بند
  باشد؛ نامه فوراً پس از وصول نسخه بایگانی صورت گرفته  آئین4 ماده9بند) الف(اگر تعیین مربوطه برطبق شق » 1«
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کننده دایر  مللی توسط اداره دریافتال  فوراً پس از مطلع شدن دفتر بین4 ماده9بند) ب(اگر تعیین مربوطه برطبق شق» 2«
  .باشد به تأیید تعیین مزبور صورت گرفته

المللی فوراً مراتب را  نامه واصل شود، دفتر بین  آئین22 ماده3 در بند شده اگر نسخه یایگانی پس از انقضاء مهلت تعیین) ج(
  .انیدالمللی خواهدرس کننده و مرجع جستجوی بین به اطالع متقاضی، اداره دریافت

  المللی ـ وصول نسخه جستجو به وسیله مرجع جستجوی بین25ماده

   اطالعیه وصول نسخه جستجو25ـ 1
المللی، متقاضی و در  دفتر بین المللی مراتب وصول و تاریخ وصول نسخه جستجو را فوراً به  مرجع جستجوی بین

  .کننده اطالع خواهدداد  اداره دریافتکننده نباشد، به المللی همان اداره دریافت صورتیکه مرجع جستجوی بین
  

  کننده المللی به وسیله و درنزد اداره دریافت   ـ بررسی و تصحیح برخی از اجراء اظهارنامه بین26ماده

   مهلت بررسی26ـ1
 معاهده در اسرع وقت ممکن، 14ماده) 1(بند) ب(ای را برای تصحیح مذکور در شق  کننده دعوتنامه اداره دریافت) الف(

  .المللی صادرخواهدکرد جیحاً ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول اظهارنامه بینتر
) 1(بند) الف(شق » 3«یا » 4«ای را برای تصحیح نقص مذکور در جزء  کننده دعوتنامه اگر اداره دریافت) ب(

المللی اعالم  وی بینصادر نماید مراتب را به مرجع جستج) یعنی عدم ذکر عنوان اختراع یا عدم درج خالصه(معاهده 14ماده
  .خواهدنمود

   مهلت تصحیح26ـ2
احوال معقول بوده و در هر مورد به وسیله   معادهده باید طبق شرایط و اوضاع و14ماده) 1(بند) ب(مهلت مذکور در شق 

ا اداره مهلت مزبور ر. این مهلت کمتر از یک ماه از تاریخ دعوت برای تصحیح نخواهدبود. شود کننده تعیین اداره دریافت
  .تواند در هرزمانی قبل از اینکه تصمیمی اتخاذ شود تمدید نماید کننده می دریافت

   معاهده14ماده) 1(بند) الف(شق » 5« بررسی الزامات شکلی و ضمائم برطبق جزء 26ـ3
  :سی خواهدنمودکننده مراتب زیر را برر المللی به یک زبان انتشار تسلیم شود اداره دریافت هرگاه اظهارنامه بین) الف(
نامه فقط تا آنجا که این  آئین11المللی از لحاظ انطباق آن با الزامات شکلی و ضمایم مذکور در ماده اظهارنامه بین» 1«

  المللی منطقاً متحدالشکل ضروری باشد؛ انطباق به منظور انتشار بین
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 با الزامات شکلی و ضمایم مذکور در نامه جهت انطباق، آن آئین12 ماده3شده برطبق بند هرگونه ترجمه ارائه» 2«
  .نامه تا آنجا که این انطباق به منظور تکثیر مطلوب الزم باشد آئین11ماده

کننده موارد زیر را بررسی خواهد  المللی به زبانی تسلیم شود که زبان انتشار نباشد، اداره دریافت هرگاه اظهارنامه بین) ب(
  :نمود

نامه، فقط تا آنجا که انطباق   آئین11حاظ انطباق با الزامات شکلی و ضمایم مذکور در مادهالمللی از ل  اظهارنامه بین» 1«
  مزبور به منظور تکثیر مطلوب الزم باشد؛

ها از لحاظ انطباق آنها با الزامات شکلی و ضمایم مذکور  نامه و نقشه  آئین12 ماده3هر ترجمه ارائه شده برطبق بند» 2«
  .المللی منطقاً متحدالشکل، ضروری باشد  منظور انتشار بین آنجا که انطباق مزبور بهنامه تا   آئین11در ماده

  نامه  آئین11 معاهده برای تصحیح نواقص برطبق ماده14ماده) 1(بند) ب( دعوت برطبق شق 26مکررـ3

نامه رعایت شده باشد،   آئین26 ماده3نامه تاحد موردلزوم برطبق بند آئین11 هرگاه الزامات شکلی و ضمایم مذکور در ماده         
 11 معاهده را برای تصحیح نقص برطبق ماده14ماده) 1(بند) ب(کننده ملزم نخواهدبود، که دعوتنامه موضوع شق  اداره دریافت

  .نامه صادر نماید آئین
  معاهده3ماده) 4(بند » 1« دعوت برای تصحیح نواقص برطبق شق 26ثالث ـ 3
ها به زبانی تسلیم شده باشد که با زبان توصیف و ادعاها متفاوت  تن مربوط به مطلب نقشههرگاه خالصه و یا هر م) الف(

ای از خالصه یا متن مربوط  کننده، مگر در صورت وجود شرایط زیر، از متقاضی دعوت خواهدنمود که ترجمه باشد، اداره دریافت
 3 و 2، بند26 ماده1بند) الف(شق . ن زبان انتشار یابد ارائه دهدالمللی باید به آ ها را به زبانی که اظهارنامه بین به مطلب نقشه

شرایط . نامه با تغییرات مقتضی در این خصوص اعمال خواهندشد  آئین29 ماده1 و بند26 ماده5، بند26مکرر ماده3، بند26ماده
  :االشعار عبارتنداز فوق

  نامه الزم باشد، یا  آئین12 ماده3بند) الف(المللی برطبق شق اگر ترجمه اظهارنامه بین» 1«
  .المللی باید به آن زبان منتشر شود ها به زبانی باشد که اظهارنامه بین اگر خالصه و یا متن مربوط به مطلب نقشه» 2«
کننده سازگار نباشد، مادام که  فوق با قانون ملی موردعمل در اداره دریافت) الف(، شق 1997اگر در تاریخ اول اکتبر ) ب(

کننده قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براینکه اداره  در مورد آن اداره دریافت) الف(نطباق ادامه داشته باشد، شق این عدم ا
المللی فوراً در   اطالعات واصله را دفتر بین. باشد المللی اطالع داده  به دفتر بین1997دسامبر31کننده مراتب را قبل از  دریافت

  .روزنامه رسمی انتشار خواهدداد
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کننده از متقاضی دعوت خواهد نمود که  نامه نباشد، اداره دریافت آئین12 ماده1بند) ج(هرگاه تقاضا منطبق با شق) ج(
 29 ماده1 و بند26 ماده5 و 2، بند26ماده1بند) الف(، شق3ماده. ای که در آن، ماده مزبور رعایت شده باشد را تسلیم نماید ترجمه
  .ین خصوص قابل اعمال خواهندبودنامه با تغییرات مقتضی در ا آئین

کننده سازگارنباشد، مادام که این  با قانون ملی موردعمل در اداره دریافت) ج( شق 1997اگر در تاریخ اول اکتبر سال) د(
در مورد آن اداره دریافت کننده قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براینکه اداره ) ج(عدم انطباق ادامه داشته باشد، مفاد شق

المللی در   اطالعات واصله را فوراً دفتر بین. باشد المللی اطالع داده مراتب را به دفتربین1997دسامبر 31کننده قبل از  افتدری
  .روزنامه رسمی انتشار خواهدداد

  کار  آئین26ـ4
نسخه بایگانی ای به  کننده، دارای چنان ماهیتی باشد که بتوان آن را از نامه اگر تصحیح ارائه شده به اداره دریافت

ای  ای که تصحیح مذکور باید برآن منتقل شود آسیب و خدشه نموده، به نحوی که بروضوح و قابلیت تکثیر مستقیم ورقه منتقل
در غیراینصورت از متقاضی خواسته . ای خطاب به آن اداره درج نمود توان تصحیح مزبور را در نامه وارد نسازد، در آنصورت می

های میان این ورقه جایگزین با  ای که در آن توجه به تفاوت ه جایگزین حاوی تصمیم را همراه با نامهخواهد شد که یک ورق
  . نماید ورقه قبلی جلب شده باشد تسلیم

  کننده  تصمیم اداره دریافت26 ـ5
نامه تسلیم  ن آئی26ماده2گیری خواهدنمود که آیا متقاضی تصحیح را ظرف مهلت مقرر در بند کننده، تصمیم اداره دریافت

المللی که باین نحو تصحیح   نموده است یا خیر و درصورتیکه تصحیح درظرف مهلت مقرر تسلیم شده باشد آیا اظهارنامه بین
المللی به علت عدم رعایت الزامات مربوط به شکل   شده است مسترد تلقی شده است یا خیر؟ مشروط براینکه هیچ اظهارنامه بین

المللی   نامه مسترد تلقی نشده باشد با این قید که این الزامات درحدی که برای منظور انتشار بین  آئین11و ضمایم مذکور درماده
  .متحدالشکل معقول است رعایت شده باشد

  نشده های ضمیمه  نقشه26 ـ6
ه در واقع ضمیمه هایی ارجاع دهد ک نقشه المللی به معاهده مقرر شده اظهارنامه بین14ماده) 2(اگر همچنانکه دربند) الف(

  .نحو در اظهارنامه مذکور مشخص خواهد نمود کننده مراتب را به همین آن اظهارنامه نیست اداره دریافت
) 3( معاهده توسط متقاضی هیچگونه اثری برمهلت مقرر برطبق جزء 14ماده) 2(تاریخ دریافت اطالعیه موضوع بند) ب(

  .نامه نخواهد داشت  آئین20 ماده2بند) الف(شق 
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  تقدم مکررـ تصحیح یا اضافه نمودن ادعای حق26ماده
  تقدم مکرر ـ تصحیح یا اضافه نمودن حق26ـ1
تقدم موجب  تقدم یا در موردی که تصحیح یا اضافه نمودن حق ماه از تاریخ حق16تواند ظرف مهلت  متقاضی می) الف(

کدام از این دو دوره که زودتر منقضی شود، طی تقدم تغییر یافته، هر ماه از تاریخ حق16تقدم شود، ظرف مهلت تغییر حق
المللی تسلیم نماید، مشروط براینکه  کننده یا دفتربین تقدم را به اداره دریافت ای تصحیح یا اضافه نمودن ادعای حق اطالعیه

تواند شامل اضافه  تقدم می تصحیح ادعای حق. المللی ارائه نمود  ای را بتوان تا انقضاء چهارماه از تاریخ تسلیم بین چنین اطالعیه
  .نامه باشد  آئین4 ماده10نمودن هرگونه اطالعات مذکور دربند

المللی پس از آن دریافت نماید که متقاضی   کننده یا دفتر بین که اداره دریافت) الف(هرگونه اطالعیه مذکور درشق ) ب(
معاهده تسلیم نموده باشد، تسلیم شده تلقی نخواهد شد،  21ماده) 2(بند) ب(تقاضائی را برای انتشار زودتر از موعد برطبق شق 

  .المللی مسترد گردیده باشد  مگر اینکه آن تقاضا قبل از تکمیل مراحل تهیه مقدمات فنی مربوط به انتشار بین
اریخ تقدم تغییر ایجاد نماید، هرمهلت محاسبه شده از ت تقدم، در تاریخ حق هرگاه تصحیح یا اضافه نمودن ادعای حق) ج(

  .تقدم تغییر یافته محاسبه خواهد شد باشد، از تاریخ حق تقدم قبلی اجرا، که منقضی نشده حق
  تقدم  مکررـ دعوت به تصحیح نقایص در ادعاهای حق26ـ2
تقدم،  المللی، تشخیص دهد که درادعای حق  کننده و یا درصورت عدم احراز آن اداره، دفتر بین هرگاه اداره دریافت) الف(

تقدم با مطلب متناظر  نامه رعایت نشده و یا اینکه هرمطلب ذکرشده در یک ادعای حق  آئین4 ماده10ات مذکور دربندالزام
المللی برحسب مورد، از متقاضی دعوت خواهدنمود که   کننده یا دفتربین تقدم منطبق نیست، اداره دریافت مذکور در سند حق

  .تقدم اقدام نماید نسبت به تصحیح ادعای حق
) الف(فوق، متقاضی قبل انقضاء مهلت مقرر در شق ) الف(اگر در پاسخ ب یک دعوت به عمل آمده برطبق شق ) ب(

تقدم تسلیم  نامه دایر به تصحیح حق  آئین14 ماده10ای را به منظور رعایت الزامات بند نامه، اطالعیه  مکرر آئین26 ماده1بند
المللی برحسب مورد   کننده و یا دفتر بین تقدم ادعا نشده تلقی و اداره دریافت آن حقکار مندرج در معاهده،  ننماید، از لحاظ آئین

تقدم، فقط به دلیل فقدان شماره  مراتب را اعالم و متقاضی را از این موضوع مطلع خواهد نمود، مشروط براینکه یک ادعای حق
تقدم با مطالب متناظر درج   به دلیل عدم انطباق ادعای حقنامه،  آئین4 ماده10بند) الف(شق » 2«اظهارنامه قبلی مذکور در جزء 

  .تقدم ادعا نشده تلقی نشود تقدم، حق شده در سند حق
المللی به   فوق صادر نموده باشند، دفتر بین) ب(ای را برطبق شق  المللی اعالمیه  کننده یا دفتر بین هرگاه اداره دریافت) ج(



 
102

المللی و مشروط به پرداخت هزینه خاص، که  ل از تکمیل مقدمات فنی انتشار بیندرخواست متقاضی و در صورت وصول آن قب
تقدمی که ادعا  المللی اطالعات مربوط به حق  های اداری مشخص خواهد نمود، به همراه اظهارنامه بین مبلغ آن را دستورالعمل

ه مورداستفاده قرارنگیرد یا هرگاه اظهارنامه ای از جزوه برای مکاتب هرگاه نسخه. گردد را انتشار خواهدداد نشده تلقی می
  . معاهده ضمیمه خواهدشد20ای از آن تقاضا در مکاتبه موضوع ماده  معاده انتشار نیابد نسخه64ماده) 3(المللی برطبق بند  بین

  نامه  آئین4 ماده17های موضوع بند ثالث ـ تصحیح یا اضافه نمودن براعالمیه26ماده
  ها افه نمودن براعالمیه ثالث تصحیح یا اض26ـ1

ای ظرف  نامه را از طریق اطالعیه  آئین4ماده17تواند تقاضا را تصحیح نموده یا هراعالمیه مذکور در بند متقاضی می
شود به تقاضا بیفزاید، مشروط براینکه هراطالعیه واصله به دفتر  المللی تسلیم می  تقدم که به دفتر بین ماه از تاریخ حق16مهلت
للی بعد از انقضاء آن مهلت دریافت شده در آخرین روز آن مهلت تلقی شود با این قید که اطالعیه مزبور قبل از تکمیل الم  بین

  .باشد المللی واصل شده  مقدمات فنی برای انتشار بین
  ها  ثالث رسیدگی به اعالمیه26ـ2
نامه، از نظر   آئین4ماده17ر اعالمیه مذکور در بندالمللی احراز نمایند که ه  کننده یا دفتربین هرگاه اداره دریافت) الف(

نامه، آن اعالمیه به نحو مقرر   آئین4ماده17بند» 4« نشده یا درمورد اعالمیه اختراع مذکور درشق  عبارتی، به نحو مقرر تنظیم
آورند که نسبت به  عمل هتوانند برحسب مورد از متقاضی دعوت ب المللی می  کننده یا دفتربین است، اداره دریافت امضاء نشده

  .تقدم اقدام نماید ماه از تاریخ حق16تصحیح اعالمیه ظرف مهلت 
نامه، پس از انقضاء مهلت مذکور   ثالث آئین26 ماده1المللی هراعالمیه یا تصحیحی را برطبق بند  هرگاه دفتر بین) ب(
  .های اداری عمل خواهدکرد طبق دستورالعملمتقاضی اطالع داده و بر نماید، مراتب را به  ثالث دریافت26ماده1دربند

  

  ها ـ عدم پرداخت هزینه27ماده

  ها  هزینه27ـ1
 معاهده به معنای هزینه 3ماده» 4«بند » 4«(های مقرر درشق معاهده عبارت هزینه14ماده) 3(بند) الف(از لحاظ شق 
، هزینه )نامه آئین15ماده1بند» 1«شق (المللی   ، هزینه اصلی به عنوان بخشی از هزینه بین)نامه  آئین14ارسال مذکور در ماده

  .باشد می) نامه  مکرر آئین16 ماده2بند(و عنداللزوم هزینه پرداخت با تأخیر ) نامه  آئین16ماده(جستجو 
به معنای هزینه » معاهده4ماده) 2(های مقرر دربند  عبارت هزینه«  معاهده 14ماده) 3(بند) ب(و ) الف(از لحاظ شق ) ب(
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 16ماده2بند(و عنداللزوم هزینه پرداخت با تأخیر ) نامه آئین15 ماده1بند» 2«شق (المللی    به عنوان بخشی از هزینه بینتعیین
  .باشد می) نامه مکرر آئین
  

  المللی  ـ تذکر نقایص بوسیله دفتربین28ماده

   تذکر درباره برخی نقایص28ـ 1
، شق »5«، یا »2«، »1«المللی حاوی هریک از نقایص مذکور در جزء  المللی، اظهارنامه بین  اگر بنظر دفتر بین) الف(

  .کننده را به نقایص جلب خواهد نمود  معاهده باشد، این دفتر توجه اداره دریافت14ماده) 1(بند ) الف(
ا نظر فوق نامه عمل خواهد نمود مگر اینکه ب  آئین26 معاهده و ماده14ماده) 1(بند ) ب(کننده طبق شق  اداره دریافت) ب(

  .موافق نباشد
  

  .شوند هائی که مسترد تلقی می  المللی یا تعیین  های بین ـ اظهارنامه29ماده

  کننده  احراز توسط اداره دریافت29ـ 1
عدم تصحیح برخی (نامه   آئین26 ماده5 معاهده و بند14ماده) 1(بند ) ب(کننده برطبق شق  اگر اداره دریافت) الف(
) 4(یا بند) نامه  آئین27ماده1بند) الف(های مقرر به موجب شق  عدم پرداخت هزینه( معاهده 14ماده) 3(ندب) الف(یا شق ) نقایص
 12 ماده 3بند) د( معاهده یا شق 11ماده) 1(بند» 3«تا » 1«های  احراز بعدی عدم رعایت الزامات مندرج در شق( معاهده 14ماده
نامه   آئین92 ماده4بند) ز(شق » 1«، یا جزء )ء عدم پرداخت هزینه ارائه با تأخیرعدم ارائه ترجمه الزم یا عنداالقتضا(نامه  آئین

  :گردد، در آن صورت المللی مسترد شده تلقی می اعالم نماید که اظهارنامه بین) عدم ارائه اصل یک سند(
 متقاضی را به در صورت عدم ارسال قبلی و هر تصحیح پیشنهادی توسط) نسخه بایگانی(کننده  اداره دریافت» 1«
  المللی ارسال خواهد نمود؛  دفتربین
المللی نیز به نوبه خود   المللی را از اعالمیه فوق مطلع نموده و دفتربین  کننده فوراً متقاضی و دفتربین اداره دریافت» 2«

  مراتب را به هر اداره تعیین شده که قبالً از تعیین خود مطلع شده است، اطالع خواهد داد؛
نامه ارسال نخواهد نمود یا اگر این نسخه قبالً ارسال شده   آئین23کننده، نسخه جستجو را طبق ماده ره دریافتادا» 3«

  المللی اطالع خواهد داد؛ باشد اداره مزبور اعالم مذکور را به مرجع صالحیتدار جستجوی بین
  .متقاضی اعالم نمایدالمللی ملزم نخواهد بود که مراتب وصول نسخه بایگانی را به   دفتربین» 4«
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) ب(عدم پرداخت هزینه تعیین بر طبق شق ( معاهده، 14ماده) 3(بند) ب(کننده طبق شق  اگر اداره دریافت) ب(
المللی   کننده فوراً متقاضی و دفتربین اعالم نماید که تعیین کشور خاصی مسترد تلقی گردیده، اداره دریافت) نامه  آئین27ماده1بند

المللی به نوبه خود مراتب را به هر اداره تعیین شده که قبالً از تعیین خود مطلع   دفتربین. ر مطلع خواهد نمودرا از اعالم مذکو
  .شده باشد اطالع خواهد داد

  .[حذف شده است ]29ـ 2
  کننده به برخی حقایق  جلب توجه اداره دریافت29ـ 3

معاهده 14ماده) 4(کننده باید برطبق بند ند که اداره دریافتده المللی تشخیص  المللی یا مرجع جستجوی بین  اگر دفتر بین
  .کننده را به حقایق مربوطه جلب خواهند نمود نماید، توجه اداره دریافت اعالم تصمیم 

   معاهده14ماده) 4( اعالم نیت دایربه صدور اعالمیه برطبق بند29ـ 4
نماید، متقاضی را از قصد خود   معاهده 14ماده) 4(طبق بندکننده مبادرت به صدور اعالمیه بر قبل از اینکه اداره دریافت

نظر غیرقطعی اداره  تواند چنانچه با اعالم متقاضی می. ای، با ذکر دالیل مربوطه مطلع خواهدنمود برای صدور چنین اعالمیه
  .کننده مخالف باشد، دالیل عدم موافقت خود را ظرف مدت یکماه از تاریخ اطالع تسلیم نماید دریافت

  

   معاهده14ماده) 4(ـ مهلت مقرر برطبق بند30ماده

   مهلت30ـ1
  .المللی خواهد بود معاهده، چهارماه از تاریخ تسلیم بین14ماده) 4(مهلت مذکور در بند

   معاهده13ـ نسخ الزم بر طبق ماده31ماده 
   تقاضا برای نسخ31ـ1

المللی، برخی از انواع آنها یا  های بین به تمام اظهارنامهتواند مربوط   معاهده، می13ماده ) 1(تقاضاها بر طبق بند ) الف
تقاضاها برای تمام . آورد، تعیین شده باشد ها اداره ملی، که تقاضا را به عمل می المللی منفردی باشد که در آن های بین اظهارنامه

المللی،  ی از طرف آن اداره خطاب به دفتر بینا  المللی بایسـتی همه ساله از طریق اطالعیه های بین یا برخی انواع این اظهارنامه
  . نوامبر سال قبل از آن، تمدید شوند30قبل از 

  . معاهده مشروط به پرداخت هزینه تهیه نسخه و پست آن خواهدبود13ماده) 2(بند ) ب(تقاضاها بر طبق شق ) ب (
   تهیه نسخ31ـ2
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  .للی خواهدبودالم  معاهده بر عهده دفتر بین13تهیه نسخ الزم بر طبق ماده
  

  المللی به برخی کشورهای جانشین ـ تسری آثار اظهارنامه بین32ماده

  المللی به دولت جانشین  تقاضا برای تسری اظهارنامه بین32ـ1
باشد، به شرط انجام  می) ب(شده در بند  المللی آن در مهلت تعیین المللی که تاریخ تسلیم بین آثار هر اظهارنامه بین) الف(
که قلمرو آن قبل از استقالل آن کشور، بخشی » کشور جانشین« تـواند به کشور  توسط متـقاضی، می) ج( مقرر در بـند الزامات

بوده، که پس از استقالل دیگر وجود ندارد، تسری پیداکند، مشروط بر اینکه کشور » کشور سلف« از قلمرو یک کشور متعاهد 
گردد، بصورت  اثر، به مدیرکل، مبنی براینکه معاهده در کشور جانشین اعمال میجانشین از طریق تودیع یک اعالمیه استمرار 

  .باشد یک کشور متعاهد درآمده
از اولین روز پس از آخرین روز موجودیت کشور سلف آغاز و دوماه پس از تاریخی که ) الف(مهلت مقرر در بند ) ب(

ای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی اطالع بوسیله مدیرکل به دولت کشوره) الف(اعالمیه مذکور در بند 
با اینحال هرگاه تاریخ استقالل کشور جانشین زودتر از تاریخ اولین روز پس از آخرین روز موجودیت . یابد شود، خاتمه می داده

ای  گردد؛ چنین اعالمیه از میتواند اعالم نماید که مهلت مذکور از تاریخ استقالل آن آغ کشور سلف باشد، کشور جانشین می
  .فوق صادر شده و تاریخ استقالل را مشخص خواهدنمود) الف(همراه با اعالمیه مقرر در بند 

المللی  است، دفتر بین) ب(المللی که تاریخ تسلیم آن در مهلت قابل اعمال در بند  در خصوص هر اظهارنامه بین) ج(
تواند تقاضائی را برای تسری آثار، با انجام الزامات زیر، ظرف  اطالع خواهدداد که میای را برای متقاضی ارسال و به او  اطالعیه

  :سه ماه از تاریخ اطالعیه به عمل آورد
  المللی دایر به تسری آثار؛ تسلیم تقاضا به دفتر بین» 1«
نامه به دفتر  ئین آ15 ماده2بند) الف(پرداخت مبلغی به فرانک سوئیس که با مبلغ هزینه تعیین مقرر در شق » 2«

  .المللی از بابت هزینه تسری آثار بین
  .این ماده درباره فدراسیون روسیه اعمال نخواهدشد) د (
   آثار تسری به کشور جانشین32ـ2
  نامه به عمل آید،  این آئین32 ماده1هرگاه تقاضای تسری آثار بر طبق بند) الف (
  شده تلقی خواهدشد، و المللی تعیین  بینکشور جانشین به عنوان کشوری که در اظهارنامه» 1«
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ماه از تاریخ تقاضای 3 معاهده، در مورد آن کشور، تا انقضاء حداقل 39ماده ) 1( یا بند 22مهلت قابل اعمال در مواد » 2«
  .تسری، تمدید خواهدشد

ز انقضاء هرگاه در مورد کشور جانشینی که ملزم به رعایت فصل دوم معاهده است، تقاضای تسری پس ا) ب (
نوزدهمیـن ماه از تاریخ حق تقدم به عمل آمده ولی درخواست زودتر از این تاریخ صورت گرفته باشد و انتخاب بعدی کشور 

فوق حداقل ) الف(شق » 2«جانشین ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای تسری انجام شده باشد، مهلت قابل اعمال به موجب جزء 
  .ودماه پس از تاریخ حق تقدم خواهدب30

شوند را  منقضی می) ب(و بند) الف(بند» 2«های مقرر در شق هائی که دیرتر از مهلت تواند مهلت کشور جانشین می) ج (
   .ها را در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد المللی اطالعات مربوط به اینگونه مهلت دفتر بین. تعیین نماید

  
  

  المللی ی به منظور جستجوی بینـ سابقه قبلی مربوط در مورد اختراع ادعائ33ماده

 معاهده، 15ماده ) 2(از لحاظ بند ) الف(المللی   سابقه قبلی مربوط در مورد اختراع ادعائی، بمنظور جستجوی بین33ـ1
ها و  شامل نقشه(سابقه قبلی مربوط در مورد اختراع ادعائی، شامل هر چیزی خواهدبود که قبالً در هر کجا از طریق افشاء کتبی 

گیری در مورد اینکه آیا اختراع ادعائی جدید است یا جدید  شده و بتواند بر تصمیم در دسترس عموم قرار داده) ر ترسیماتسای
کمک نماید، مشروط بر اینکه در اختیار عموم قرار ) مثالً آشکار یا ناآشکار بودن(باشد یا خیر  نیست و یا شامل گام ابتکاری می

  .المللی انجام شده باشد  اظهارنامه بینگرفتن آن قبل از تاریخ تسلیم
باشد که از آن  در مواردی که هرگونه افشاء کتبی، ارجاع به افشاء شفاهی، استفاده، نمایش یا هر وسیله دیگری داشته) ب(

م اظهارنامه طریق محتویات افشاء کتبی در اختیار عموم قرار گرفته و اینگونه در اختیار عموم قرار دادن، در تاریخی قبل از تسلی
المللی بطور مستقل این مطلب و همچنین تاریخ وقوع آن را منعکس  باشد، گزارش جستجوی بین شده گرفته المللی صورت بین

المللی است یا پس از  خواهدنمود، مشروط براینکه در اختیار عموم قرار دادن افشاء کتبی، در تاریخی که همان تاریخ تسلیم بین
  .باشد آن صورت گرفته

المللی منتشر شده، یا هر اختراعی که تاریخ انتشار آن همان تاریخ و یا دیرتر از تاریخ تسلیم باشد  هر اظهارنامه بین) ج(
المللی  المللی اظهارنامه بین ولکن تاریخ تسلیم آن و یا عنداالقتضاء تاریخ تسلیم حق تقدم ادعائی آن زودتر از تاریخ تسلیم بین

 معاهده، سابقه اختراع ادعائی را تشکیل دهد، در صورتیکه قبل از 15ماده ) 2(باشد و از لحاظ بند  که مورد جستجو واقع شده
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  .المللی ذکر خواهدشد باشد، به طور اخص در گزارش جستجوی بین المللی منتشر شده تاریخ تسلیم بین
  المللی های تحت پوشش در جستجوی بین  زمینه33ـ2
های  های فنی در برگیرنـده مواد مربوط به اختراع بوده و بر مبنای پرونده  تمام زمـینهالمـللی شامل جستجوی بین) الف(

  .ها انجام خواهدشد جستجوی این زمینه
گیرد، بلکه جستجو  بندی است، مورد جستجو قرار می در نتیجه نه تنها سابقه اختراع که در آن اختراع قابل طبقه) ب(

  .گردد بندی شده می کجا طبقهشامل سوابق مشابه صرفنظر از اینکه 
این موضوع که در هر مورد خاص، کدام سوابق اختراع باید شبیه و همانند تلقی شوند، با توجه به آنچه که به نظر ) ج(

المللی  رسد کارکرد اصلی یا موارد استفاده از اختراع باشد، و نه تنها کارکردهای خاص آن اختراع که صراحتاً در اظهارنامه بین می
  .گیرد است مورد بررسی قرار می شده ه آن اشارهب

های خاص اختراع ادعایی، عموماً به عنوان معادل  المللی تمام موضوعاتی که برای کلیه یا برخی ویژگی جستجوی بین) د(
شده در  فشوند را در برخواهد گرفت، حتی اگر با جزئیات خود اختراع به نحو توصی با موضوع اختراع ادعائی مزبور شناخته می

  .المللی متفاوت باشد اظهارنامه بین
  المللی  جهت گیری جستجوی بین33ـ3
و با تأکید خاص بر ) در صورت وجود(ها  المللی براساس ادعاها و با توجه مقتضی به توصیف و نقشه جستجوی بین) الف (

  .شود انجام خواهدشد مفهوم نوآوری که ادعاها به آن مربوط می
شود، یا کل  المللی تمام موضوعی که ادعاها به آن مربوط می داشته و معقول باشد، جستجوی بین کانتا آنجا که ام) ب(

  .رود بـاید به آن مربوط شود را شامل خواهدبود موضوعی که پس از اصالح قاعدتاً انتظار می
  

  ـ حداقل اسناد34ماده

   تعریف34ـ1
  .باره این ماده قابل اعمال نخواهدبود معاهده در2ماده» 2«و » 1«تعریف مندرج در بند ) الف(
  :، شامل موارد زیر خواهدبود)حداقل اسناد( معاهده 15ماده ) 4(اسناد مذکور در بند ) ب (
  این ماده،) ج(به نحو مقرر در شق » اسناد ورقه اختراع ملی» « 1«
ای منتشره برای اختراعات و  قههای منط المللی منتشره در چهارچوب این معاهده، اظهارنامه های بین اظهارنامه» 2«
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  ای منتشره، های مخترعین منطقه ای و گواهی های مخترعین و همچنین اختراعات منطقه گواهی
المللی،  المللی فهرست اولیه موارد منتشره مربوط به مطالب غیر مرتبط با اختراع که مراجع جستجوی بین دفتر بین» 3«

  . بعدی آن را انتشار خواهدداددر مورد آنها به توافق برسند و تغییرات
  :به شرح زیر خواهندبود» اسناد ورقه اختراع ملی« ) ه(و ) د(با رعایت شقوق ) ج(
 توسط فرانسه، اداره ثبت اختراع سابق آلمان، ژاپن، اتحاد شوروی 1920های اختراع صادره در و بعد از سال  ورقه» 1«

   انگلستان و ایاالت متحده آمریکا،)های فرانسه و آلمانی فقط به زبان(سابق، سوئیس 
  های اختراع صادره توسط جمهوری فدرال آلمان و فدراسیون روسیه، ورقه» 2«
فوق در » 2«و » 1« در کشورهای مندرج در جزءهای 1920های اختراع انتشار یافته در و بعد از سال  اظهارنامه» 3«

  صورت وجود،
  اتحاد شوروی سابق،های مخترعین صادره به وسیله  گواهینامه» 4«
های اختراع اشیاء مصرفی  های گواهی های ثبت اختراع اشیاء مصرفی صادره توسط فرانسه و اظهارنامه گواهینامه» 5«

  انتشار یافته توسط این دولت،
اند و   صادر شده1920های اختراعی که در هر کشور دیگری پس از سال  های اختراع و همچنین آن اظهارنامه ورقه» 6«

است، مشروط براینکه اداره ملی  های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی یا اسپانیایی هستند و در آن کشورها حق تقدم ادعا نشده  زبانبه
  .المللی قراردهد کرده و آنها را در اختیار هر مرجع جستجوی بین کشور ذینفع، این اسناد را مرتب

  ظیرای یک بار مجدداً انتشار یابد ن هرگاه اظهارنامه) د(
) FOR EXAMPLE, AN OFFENLEGUNGSSCHRIFT AS AN AUSLEGESCHRIFT(  

المللی مکلف نخواهدبود کلیه متون اسناد  و به عنوان یک یا بیش از یکبار مجدداً منتشر شود، هیچ مرجع جستجوی بین
. سخه نگهداری نمایدالمللی مجاز نخواهدبود که بیش از یک ن را نگهداری کند؛ در نتیجه هر یک از مرجع جستجوی بین

صادر شود، هیچ مرجع ) فرانسه(نامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی  ای به شکل ورقه اختراع یا گواهی بعالوه، هرگاه اظهارنامه
را در ) فرانسه(نامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی  المللی، مکلف نخواهدبود، هم اظهارنامه و هم ورقه اختراع یا گواهی جستجوی بین

در نتیجه چنین مرجعی مجاز خواهدبود که یا فقط اظهارنامه و یا فقط گواهی ورقه اختراع یا .  نگهداری کنداسناد خود
  .را نگهداری کند) فرانسه(نامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی  گواهی

 نباشد، های رسمی آن، ژاپنی، روسی یا اسپانیایی المللی که زبان رسمی آن، یا یکی از زبان هر مرجع جستجوی بین) ه(
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مجاز است آن دسته از اسناد اختراعات ژاپن، فدراسیون روسیه و اتحاد شوروی سابق و همچنین آن اسنادی که به زبان 
. ها به زبان انگلیسی عموماً در دسترس نیست را، بسته به مورد، در اسناد خود نگهداری ننماید اسپانیائی هستند و خالصه آن

گیرند، باید در اسناد  نامه در دسترس قرار می االجرا شدن این آئین موماً پس از تاریخ الزمها به زبان انگلیسی که ع خالصه
در . گیرند، گنجانده شوند  ماه از تاریخی که عموماً در دسترس قرار می6اختراعی، که خالصه به آن مرتبط است، قبل از انقضاء 

های انگلیسی بصورت عمومی در  ها خالصه ی فنی که در آنها کردن به زبان انگلیسی در، زمینه صورتی که خدمات خالصه
ها اقدامات مقتضی را به عمل  اند، مختل شود، مجمع برای از سرگیری فوری خدمات در این زمینه گرفته دسترس قرار می

  .خواهدآورد
های منتشره تلقی  مههائی که فقط برای بررسی عموم در دسترس قرار گرفته، اظهارنا از لحاظ این ماده اظهارنامه) و (

  .شوند نمی
  
  

  المللی ـ مرجع صالحیتدار جستجوی بین35 ماده

  .المللی دارای صالحیت است  در موردی که تنها یک مرجع جستجوی بین35ـ 1
المللی  معاهده، به دفتر بین) 16(ماده ) 3(بند ) ب(نامه قابل اعمال در شق  کننده بر طبق مفاد موافقت هر اداره دریافت

المللی که به آن اداره تسلیم  المللی برای جستجو در مورد اظهارنامه بین ع خواهدداد، که کدام مرجع جستجوی بیناطال
  .المللی این اطالعات را فوراً منتشر خواهدنمود است، دارای صالحیت است و دفتر بین  شده

  :المللی دارای صالحیت باشند  در موردی که چند مرجع جستجوی بین35ـ 2
 معاهده، 16ماده ) 3(بند ) ب(نامه قابل اعمال مندرج در شق  تواند بر طبق موافقت هر اداره دریافت کننده، می) الف(

  :نماید المللی متعدد را به ترتیب زیر تعیین مراجع جستجوی بین
است، دارای  لیم شدهالمللی که به آن اداره تس با اعالم اینکه کلیه مراجع مذکور برای جستجو در مورد اظهارنامه بین» 1«

  صالحیت هستند و حق انتخاب را به متقاضی محول نماید، یا
هائی که به آن اداره تسلیم  با اعالم یک یا چند مرجع بعنوان مرجعی که برای جستجو در مورد انواع خاص اظهارنامه» 2«

هائی که به آن اداره تسلیم  گر اظهارنامهشده صالحیت دارند و اعالم یک یا چند مرجع دیگر که برای جستجو در مورد انواع دی
المللی متـعدد به  المللی که مراجع جستـجوی بین های بین اند صالحیت دارند، مشروط براینکه در مورد آن دسته از اظهارنامه شده
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  .باشد اند، حق انتـخاب به متقاضی واگذار شده عنـوان مراجع صـالحیتدار اعـالم شده
این ماده باشد، مراتب تعیین مرجع جستجوی ) الف(ننده که دارای خصوصیات مقرر در بند ک هر اداره دریافت) ب(

  .المللی نیز فوراً اطالعات مذکور را منتشر خواهدنمود المللی اطالع خواهدداد و دفتر بین المللی را فوراً به دفتر بین بین
  .است نامه اداره دریافت کننده  آئین19ماده 1بند) الف(شق » 3«المللی طبق جزء   در مواردی که دفتر بین35ـ 3
المللی به عنوان اداره  المللی به دفتر بین نامه اظهارنامه بین  آئین19 ماده1بند) الف(شق » 3«هرگاه طبق جزء ) الف(
مه المللی آن اظهارنامه را خواهدداشت که صالحیت جستجوی اظهارنا کننده تسلیم شود، مرجعی صالحیت جستجوی بین دریافت

 19ماده ) ج(یا شق ) ب(، شق 1بند) الف(شق » 2«یا » 1«کننده ذیصالح به موجب جزء  المللی تسلیمی به اداره دریافت بین
  .باشد نامه را داشته  آئین19 ماده 2بند) 1(نامه یا شق  آئین

حق انتخاب به متقاضی باشند  این ماده صالحیت داشته) الف(المللی طبق بند  هرگاه دو یا چند مرجع جستجوی بین) ب(
  .واگذار خواهدشد

 1بند) الف(شق » 3«المللی به عنوان اداره دریافت کننده بر طبق جزء  نامه در مورد دفتر بین  آئین35 ماده 2و1بند ) ج(
  .نامه قابل اعمال نخواهدبود  آئین19ماده 

  المللی ـ الزامات حداقل، برای مراجع جستجوی بین36ماده

  ت حداقل تعریف الزاما36ـ1
  : معاهده به قرار زیر خواهدبود16 ماده 3بند) ج(حداقل الزامات مندرج در شق 

 کارمند تمام وقت باشد که شرایط فنی کافی را برای انجام 100الدولی باید حداقل دارای  اداره ملی یا سازمان بین» 1«
  باشند؛ جستجو داشته

نامه را که به نحو مناسب برای اهداف جستجو روی   آئین34 ماده آن اداره یا سازمان باید حداقل اسناد مندرج در» 2«
  باشد؛ ها دسترسی داشته اند را دارا باشد، یا به آن های الکترونیکی ذخیره شده کاغذ، میکروفیلم مرتب شده یا بر روی رسانه

ی الزم جستجو را انجام داده و دارای های فن باشد که بتوانند در زمینه آن سازمان یا اداره باید کارکنانی داشته» 3 «         
ها نوشته یا ترجمه  نامه به آن زبان  این آئین34هائی که اسناد حداقل مندرج در ماده  تسهیالت زبانی دست کم برای درک زبان

  .اند، باشند شده
  

  ـ فقدان عنوان یا عنوان ناقص37ماده
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   فقدان عنوان37ـ1
باشد که از  المللی اعالم کرده شد و اداره دریافت کننده به مرجع جستجوی بینالمللی فاقد عنوان با اگر اظهارنامه بین

المللی  المللی، نسبت به انجام جستجوی بین است تا نقص مذکور را تصحیح نماید، مرجع جستجوی بین متقاضی دعوت نموده
گردد را دریافت  المللی مسترد تلقی می ه بینای مبنی بر اینکه اظهارنام اقدام خواهدکرد، مگر و تا زمانیکه مرجع مذکور اطالعیه

  .نماید
   تعیین عنوان37ـ2

ای را مبنی براینکه  المللی از اداره دریافت کننده، اطالعیه المللی فاقد عنوان باشد و مرجع جستجوی بین اگر اظهارنامه بین
جع مذکور تشخیص دهد که عنوان ارائه شده باشد، یا اگر مر از متقاضی دعوت شده تا عنوانی را تسلیم نماید، دریافت ننموده

این عنوان به زبانی تعیین خواهدشد که اظهارنامه . باشد، خود عنوانی را معین خواهدنمود نامه نمی  آئین4 ماده3منطبق بر بند
 ارسال شده و مرجع ای به زبان دیگر نامه ترجمه  آئین23 ماده 1بند) ب(المللی باید به آن زبان انتشار یابد، یا اگر طبق شق  بین

  .المللی نیز با آن موافق باشد، عنوان به زبان ترجمه تعیین خواهدشد جستجوی بین
  

  ـ فقدان یا ناقص بودن خالصه38ماده

   فقدان خالصه38ـ 1
المللی اطالع داده باشد که از  کننده به مرجع جستجوی بین المللی حاوی خالصه نباشد و اداره دریافت اگر اظهارنامه بین
المللی اقدام  المللی، نسبت به جستجوی بین است که چنین نقصی را رفع نماید، مرجع جستجوی بین متقاضی دعوت نموده

  .است را دریافت نماید ای دایر براینکه اظهارنامه مزبور مسترد تلقی شده خواهدنمود، مگر و تا زمانی که اطالعیه
   تهیه خالصه38ـ 2
کننده  ای را از اداره دریافت المللی اطالعیه ای نباشد و مرجع جستجوی بین لی حاوی خالصهالمل  بین اگر اظهارنامه) الف(

باشد یا اگر مرجع مذکور تشخیص دهد که  ای را ارائه نماید دریافت ننموده است که خالصه دایر براینکه از متقاضی دعوت شده
ای به زبانی تهیه  چنین خالصه. ای را تهیه خواهدنمود صهباشد، آن اداره رأساً خال نـامه نمی  آئین8خالصه منطبق با ماده

 23 ماده1بند ) ب(ایی به زبان دیگر بر طبق شق  المللی باید انتشار یابد، یا اگر ترجمه خواهدشد که به آن زبان اظهارنامه بین
  المللی بخواهد به زبان ترجمه مزبور خواهدبود، باشد و مرجع جستجوی بین ارسال شده

المللی، نقطه نظرات را درباره خالصه تهیه  تواند ظرف مدت یکماه از تاریخ پست گزارش جستجوی بین اضی میمتق) ب(
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هرگاه آن مرجع خالصه تهیه شده بوسیله خود را اصالح نماید، اصالحیه را . المللی تسلیم نماید شده بوسیله مرجع جستجوی بین
  .المللی اطالع خواهدداد به دفتر بین

  

   معاهده17ماده ) 2(بند ) الف(شق » 1«وضوع جزء ـ م39ماده

   تعریف39ـ 1
شود شامل هر یک از موارد زیر باشد، هیچ مرجع  المللی و تا آنجا که به آن مربوط می اگر موضوع اظهارنامه بین

  :المللی موظف نخواهدبود نسبت به جستجوی آن اقدام نماید جستجوی بین
  های علمی و ریاضی، نظریه» 1«
های اساساً بیولوژیکی برای تولید حیوانات یا گیاهان به غیر از  های مختلف گیاهی یا حیوانی یا فرآینده ونهگ» 2«

  فرآیندهای میکروبیولوژیکی و محصوالت این نوع فرآیندها،
  های مختلف، های انجام کسب و کار، انجام عملیات فکری محض یا بازی ها، قواعد یا روش طرح» 3«
  های تشخیص طبی، لجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روشهای معا روش» 4«
  ارائه محض اطالعات،» 5«
المللی، تجهیزات الزم برای جستجو سابقه قبلی مربوط به  ای تا حدودی که مرجع جستجوی بین های رایانه برنامه» 6«

  .باشد ها را در اختیار نداشته این برنامه
  

  )المللی جستجوی بین(عایت الزام مربوط به وحدت اختراع ـ عدم ر40ماده

   دعوت به پرداخت40ـ1
 معاهده، دالیل مربوط به عدم رعایت 17ماده) 3(بند ) الف(در دعوتنامه مربوط به پرداخت هزینه اضافی مقرر در شق 

  .ردد، مشخص خواهدشدالمللی ذکر و مبلغی که باید پرداخت گ الزام مربوط به وحدت اختراع در اظهارنامه بین
  های اضافی  هزینه40ـ2
 معاهده توسط مرجع صالحیتدار 17ماده ) 3(بند ) الف(های اضافی برای جستجو بر طبق شق  مبلغ هزینه) الف(

  .المللی تعیین خواهدشد جستجوی بین
المللی  جوی بین معاهده مستقیماً به مرجع جست17ماده ) 3(بند ) الف(هزینه اضافی برای جستجو بر طبق شق ) ب(
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  .پرداخت خواهدشد
تواند، هزینه اضافی را علیرغم اینکه به آن معترض است پرداخت نماید، به این معنی که همراه با  هر متقاضی می) ج(

المللی، الزام وحدت اختراع رعایت شده، یا مبلغ هزینه اضافی  عمل پرداخت، اظهاریه مستدلی را دایر بر اینکه در اظهارنامه بین
اعتراض مذکور بوسیله هیأت سه نفره یا جلسه خاص دیگری از مرجع جستجوی . رخواستی بیش از حد زیاد است، را ارائه دهدد

شود، دستور استرداد کل یا  المللی یا هر مرجع صالحیتدار عالیتر، رسیدگی خواهدشد و تا آنجا که اعتراض وارد تشخیص داده بین
بنا به تقاضای متقاضی متن اعتراض و تصمیم متخذه در قبال . تقاضی را صادر خواهدنمودبخشی از هزینه اضافی پرداختی به م
ای از آن را به همراه  متقاضی نیز ترجمه.  داده خواهدشد شده اطالع المللی به ادارات تعیین آن، همراه با گزارش جستجوی بین

  .دنمود معاهده تسلیم خواه22المللی طبق ماده ای از اظهارنامه بین ترجمه
هیچکدام از اشخاصی که تصمیم آنان مورد اعتراض قرار گرفته، نباید در هیأت سه نفره، جلسه خاص مرجع ) د(

  .باشند این ماده عضویت داشته) ج(تر مذکور در شق  المللی یا مرجع صالحیتدار عالی جستجوی بین
باشد، مرجع   به آن معترض است پرداخت کردهاین ماده هزینه اضافی را علیرغم اینکه) ج(هرگاه متقاضی طبق شق ) ه(

تواند از متقاضی بخواهد که  المللی پس از بررسی اولیه توجیهات مربوط به دعوت برای پرداخت هزینه اضافی، می جستجوی بین
 اینکه هزینه اعتراض باید ظرف یک ماه پس از. پرداخت نماید) هزینه اعتراض(ای را برای رسیدگی به اعتراض پرداخت  هزینه

اگر هزینه اعتراض به نحو فوق پرداخت نشود، اعتراض مسترد شده . شد، پرداخت شود نتیجه بررسی به متقاضی اطالع داده
المللی یا مرجع صالحیتدار عالیتر مذکور در  در صورتی که هیئت سه نفره، جلسه خاص مرجع جستجوی بین. تلقی خواهدشد

  .کامالً وارد است هزینه اعتراض به متقاضی مسترد خواهدشداین بند، تشخیص دهد که اعتراض ) ج(شق 
   مهلت40ـ3

 معاهده، در هر مورد طبق شرایط و مقتضیات آن مورد، توسط مرجع جستجوی 17ماده ) 3(بند ) الف(مهلت مقرر در شق 
  المللی تعیین خواهدشد؛ بین

المللی باشد، مهلت  تقرار مرجع جستجوی بینبرحسب اینکه نشانی متقاضی در همان کشور یا کشوری متفاوت از محل اس
  . روز از تاریخ دعوت نخواهدبود45 روز و بیش از 30 تا 15مذکور به ترتیب کمتر از 

  

  المللی ـ جستجوی قبلی به غیر از جستجوی بین41ماده

   تعهد با استفاده از نتایج؛ استرداد هزینه41ـ1
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المللی انجام شده بر طبق  نامه به یک جستجو از نوع جستجوی بین  آئین4 ماده11اگر در تقاضا به شکل مقرر در بند
المللی اشاره  المللی یا جستجوی از نوع جستجوی بین  معاهده یا جستجوئی غیر از جستجوی بین15ماده ) 5(شرایط مقرر در بند 

المللی، درباره اظهارنامه  ی بیناالمکان از نتایج آن جستجو در تهیه گزارش جستجو المللی، حتی باشد، مرجع جستجوی بین شده
باشد، مرجع  المللی براساس گزارش مذکور تهیه شده اگر کل یا بخشی از گزارش جستجوی بین. المللی استفاده خواهدنمود بین

 معاهده، یا مکاتبات خطاب به 16ماده ) 3(بند ) ب(نامه مذکور در شق  المللی در حدود و شرایط مقرر در موافقت جستجوی بین
  .المللی و منتشر شده در روزنامه رسمی توسط آن دفتر، هزینه جستجو را مسترد خواهدنمود فتر بیند

  

  المللی ـ مهلت جستجوی بین42ماده

  المللی  مهلت جستجوی بین42ـ1
فت  معاهده، سه ماه از تاریخ دریا17ماده ) 2(بند ) الف(المللی یا اعالمیه مندرج در شق  مهلت تهیه گزارش جستجوی بین
  . ماه از تاریخ حق تقدم هر کدام که دیرتر منقضی شود، خواهدبود9المللی، یا  نسخه جستجو توسط مرجع جستجوی بین

  

  المللی ـ گزارش جستجوی بین43ماده

   مشخصات43ـ1
المللی تهیه کننده گزارش مذکور با ذکر نام آن مرجع و همچنین  المللی، مرجع جستجوی بین در گزارش جستجوی بین

  .المللی مشخص خواهدشد المللی، نام متقاضی و تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی با ذکر شماره اظهارنامه بین هارنامه بیناظ
  ها  تاریخ43ـ2

. المللی را منعکس خواهدنمود المللی دارای تاریخ بوده و همچنین تاریخ خاتمه واقعی جستجوی بین گزارش جستجوی بین
 تسلیم هر اظهارنامه قبلی که حق تقدم آن ادعا شده و اگر حق تقدم بیش از یک اظهارنامه قبلی این گزارش همچنین تاریخ

  .ترین آنها را منعکس خواهدکرد باشد، تاریخ تسلیم مقدم ادعا شده
  بندی  طبقه43ـ3
اختراعات المللی  بندی بین بندی موضوع اختراع، حداقل بر طبق طبقه المللی حاوی طبقه گزارش جستجوی بین) الف(

  .خواهدبود
  .المللی اعمال خواهدشد بندی توسط مرجع جستجوی بین این طبقه) ب (



 
115

   زبان43ـ4
 معاهده به زبانی خواهدبود 17ماده ) 2(بند ) الف(المللی و هر نوع اعالمیه صادره بر طبق شق  هر گزارش جستجوی بین

 23ماده ) 1(بند ) ب(ای به زبان دیگر طبق شق   یابد، یا اگر ترجمهالمللی مربوط به آن باید به آن زبان انتشار که اظهارنامه بین
  .المللی، به زبان ترجمه مذکور نامه ارسال شده باشد، در صورت موافقت مرجع جستجوی بین آئین

  ها  نقل قول43 ـ5
  .باشند ههائی از اسناد خواهدبود که مرتبط تشخیص داده شد المللی حاوی نقل و قول گزارش جستجوی بین) الف(

  .های اداری تعیین خواهدشد شده در دستورالعمل روش شناسایی هر سندی که نقل) ب (
  .ای مشخص خواهندشد هایی که ذکر آنها اهمیت خاصی دارند به نحو ویژه نقل قول) ج (
شوند، ذکر  یهایی که به همه ادعا مرتبط نیستند، در ارتباط با ادعا یا ادعاهایی کـه به آنها مربوط م نقل قول) د(

  .خواهندشد
اگر تنها بخشهای خاصی از اسناد نقل شده، دارای اهمیت باشند یا اختصاصاً دارای اهمیت باشند، آنها مشخص ) ه(

اگر کل سند مهم باشد ولی برخی از عبارات . است مثالً از طریق ذکر صفحه، ستون یا سطرهائی که متن در آن آمده. خواهندشد
  .مگر اینکه اینکار عملی نباشد. وردار باشند، این عبارات مشخص خواهندشدای برخ از اهمیت ویژه

  های مورد جستجو  زمینه43 ـ6
اگر . های مورد جستجو را در فهرستی منعکس خواهدنمود المللی مشخصات طبقات زمینه گزارش جستجوی بین) الف(

بندی مورد  المللی، طبقه ات باشند، مرجع جستجوی بینالمللی اختراع بندی بین بندی از غیرطبقه مشخصات مذکور براساس طبقه
  .استفاده را منتشر خواهدکرد

های اختراع اشیاء مصرفی،  های مخترعین، گواهینامه المللی، به گواهی ثبت اختراعات، گواهی نامه اگر جستجوی بین) ب(
های تکمیل  کمیل اختراع مخترعین، گواهینامههای ت های اشیاء مصرفی، ورقه اختراع تکمیلی یا گواهینامه های مدل گواهینامه

هائی که در حداقل اسناد  ها یا زبان های انتشار یافته برای هر نوع از انواع حمایت، کشورها، مهلت اشیاء مصرفی یا اظهارنامه
 صورت عملی بودن، المللی، در اند، تسری یابد، گزارش جستجوی بین نامه ذکر نشده آئین) 34(شده به نحو مذکور در ماده  تعیین

ماده » 2«از لحاظ این شق بند . هائی که جستجو به آنها تسری یافته را منعکس خواهدنمود ها و زبان نوع اسناد، کشورها، مهلت
  . معاهده قابل اعمال نخواهدبود2

شود،  نیکی تسری دادههای الکترو المللی براساس پایگاه الکترونیکی بوده و یا به هر نوع پایگاه داده اگر جستجوی بین) ج(
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ها را ذکر نماید و برای مواردی که برای دیگران مفید تشخیص داده  تواند نام آن پایگاه داده المللی می گزارش جستجوی بین
  .شود و عملی باشد شرایطی که جستجو تحت آن به عمل آمده را منعکس خواهدنمود

   مالحظات مربوط به وحدت اختراع43ـ7
المللی  باشد این مطلب در گزارش جستجوی بین المللی را پرداخت کرده ضافی برای جستجوی بیناگر متقاضی هزینه ا

باشد یا در مورد کلیه اختراعات انجام  المللی فقط در مورد اختراع اصلی انجام شده به عالوه، هرگاه جستجوی بین. ذکر خواهدشد
هائی از اظهارنامه  المللی مشخص خواهدنمود که چه بخش ی بین، گزارش جستجو) معاهده17ماده) 3(بند ) الف(شق (باشد  نشده
  .اند هائی مورد جستجو قرار نگرفته المللی جستجو شده و چه بخش بین

   شخص مجاز43 ـ8
  .المللی ذکر خواهدشد المللی نام شخص مسئول گزارش در مرجع جستجوی بین در گزارش جستجوی بین

   موضوع اضافی43ـ9
 3 تا بند 1 و بند33 ماده 1بند) ج(و شق ) ب(مللی، هیچ مطلبی جزء موارد مشخص شده در شق ال گزارش جستجوی بین

 معاهده نخواهدبود با 17ماده )2(بند ) ب(نامه و مطالب مندرج در شق   آئین44 ماده2 و بند 43 ماده 8 تا بند 5 و بند 43ماده 
های اداری را در گزارش  افی دیگر مشخص شده در دستورالعملتوانند درج هر مطلب اض های اداری می این قید که دستورالعمل

المللی حاوی ابزار عقیده، استدالل و دالیل یا توضیحات نخواهدبود و  گزارش جستجوی بین. المللی اجازه دهند جستجوی بین
  .های اداری نیز درج این موارد را اجازه نخواهدداد دستورالعمل

   فرم43ـ10
  .های اداری تعیین خواهندشد المللی در دستورالعمل  ضمایم در مورد فرم گزارش جستجوی بینالزامات مربوط به شکل و

  

  المللی و غیره ـ ارسال گزارش جستجوی بین44ماده

  های گزارش یا اعالمیه  نسخه44ـ1
ماده ) 2(ند ب) الف(المللی یا اعالمیه مقرر در شق  ای از گزارش جستجوی بین المللی، هم زمان نسخه مرجع جستجوی بین

  .ای از ان را برای متقاضی ارسال خواهدنمود المللی و نسخه  معاهده را به دفتر بین17
   عنوان یا خالصه44ـ2

المللی یا اعالم خواهدنمود که عنوان و خالصه، به نحو ارسالی توسط متقاضی، مورد تأیید مرجع  گزارش جستجوی بین
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نامه تهیه نموده   آئین38و 37المللی طبق مواد  ای که مرجع جستجوی بین  خالصهیا/المللی است، یا متن عنوان و جستجوی بین
  .همراه گزارش مذکور است

  های اسناد نقل شده  نسخه44ـ3
المللی  تواند در هر زمان طی هفت سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه بین  معاهده می20ماده ) 3(تقاضای مذکور در بند ) الف(

  .شود تسلیم گردد المللی به آن مربوط می که گزارش جستجوی بین
تقاضا را تسلیم ) شده متقاضی یا اداره تعیین(تواند درخواست نماید که طرفی که  المللی می مرجع جستجوی بین) ب(

 های نامه ها بر طبق موافقت مبلغ هزینه مربوط به تهیه نسخه. نموده، هزینه تهیه نسخ و پست آنها را به آن مرجع پرداخت کند
  .المللی، تعیین خواهدشد المللی و دفتر بین  معاهده منعقده میان مراجع جستجوی بین16ماده ) 3(بند ) ب(موضوع شق 

  .]حذف شده است[ ) ج(
فوق را از طریق کارگزار ) ب(و ) الف(تواند وظایف مذکور در شقوق  المللی می هر مرجع صالحیتدار جستجوی بین) د(

  .دهد  مسئولیت دارد انجامدیگری که در قبال این مرجع
  

  المللی ـ ترجمه گزارش جستجوی بین45ماده 

  ها  زبان45ـ 1
 معاهده، به زبان انگلیسی 17ماده ) 2(بند ) الف(های مندرج در شق  المللی و اعالمیه های جستجوی بین هرگاه گزارش

  .تهیه نشده باشند، به این زبان ترجمه خواهندشد

  المللی فتر بینـ اصالح ادعاها نزد د46ماده

   مهلت46ـ1
المللی و متقاضی توسط  المللی به دفتر بین  معاهده دو ماه از تاریخ ارسال گزارش جستجوی بین19مهلت مذکور در ماده 

ماه از تاریخ حق تقدم، هر کدام که دیرتر منقضی شود، خواهدبود، با این قید که هرگونه اصالح 16المللی یا  مرجع جستجوی بین
المللی پس از انقضاء مهلت قابل اعمال و قبل از تکمیل مقدمات فنی برای انتشار   معاهده را که دفتر بین19ادهبر طبق م

  .اند باشد، چنین تلقی شود که اصالحات مذکور در آخرین روز مهلت توسط آن دفتر دریافت شده المللی وصول کرده بین
   محل تسلیم46ـ2

  .المللی خواهندشد ماً تسلیم دفتر بین معاهده مستقی19اصالحات موضوع ماده 
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   زبان اصالحات46ـ3
 19المللی به زبانی غیر از زبانی که به آن زبان انتشار یافته تسلیم شود، هرگونه اصالح بر طبق ماده  اگر اظهارنامه بین

  .معاهده نیز به زبان انتشار خواهدبود
   اظهاریه46ـ4
است  المللی انتشار یافته عاهده به زبانی خواهد بودکه به آن زبان اظهارنامه بین م19ماده ) 1(اظهاریه مذکور در بند ) الف(

اظهاریه با یک عنوان و ترجیحاً با .  کلمه تجاوز نخواهدنمود500باشد از  و اگر به زبان انگلیسی بوده و یا به آن زبان ترجمه شده
  .یا معادل آنها به زبان اظهاریه مشخص خواهدشد» معاهده « 19ماده ) 1(اظهاریه موضوع بند « استفاده از کلمات 

های آمده  المللی و یا مناسبت داشتن نقل و قول اظهاریه شامل هیچ نوع مطالب موهنی درباره گزارش جستجوی بین) ب(
المللی، فقط در  های مرتبط به یک ادعای خاص مندرج در گزاش جستجوی بین ارجاع به نقل و قول. در گزارش نخواهدبود

  .باشد پذیر می تباط با یک اصالح مربوط به آن ادعا امکانار
   شکل اصالحات46 ـ5

از متقاضی خواسته خواهدشد که یک ورقه جایگزین را برای هر ورقه ادعا بواسطه یک اصالح یا اصالحات بر طبق ماده 
های میان   جایگزین، توجه نسبت به تفاوتدر نامه همراه با اوراق.  معاهده که متفاوت با ورقه اصلی تسلیمی باشد ارائه نماید19

تا آنجا که هر اصالح منجر به ابطال کل ورقه گردد، اصالحیه مزبور از طریق یک . اوراق جایگزین و اوراق اولیه جلب خواهدشد
  .نامه اعالم خواهدشد

  
  

  شده ـ مکاتبه با ادارات تعیین47ماده

   آئین کار47ـ1
  .المللی صورت خواهدگرفت هده، توسط دفتر بین معا20مکاتبه مذکور در ماده ) الف(
 معاهده، مراتب دریافت و تاریخ دریـافت نسخه بایـگانی و 20المللی در زمان مکاتبه مقرر در ماده دفتر بین) الف مکرر(

ه هر اداره این اطالعیه ب. شده خواهد رسانید مراتب دریافت و تاریخ دریافت هرگـونه سند مقـدم را به اطالع هر اداره تعیین
شده،  باشد نیز ارسال خواهدشد، مگر اینکه آن اداره تعیین  معاهده را اسقاط نموده20ای که مکاتبه مقرر در ماده  شده تعیین

  .باشد اطالعیه مربوط به تعیین خود را نیز اسقاط نموده
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نامه و   آئین4 ماده 17 بند »4«تا » 1«، شامل هر اعالمیه مذکور در شق )الف مکرر(اطالعیه موضوع شق ) الف ثالث(
 ثالث به دفتر 26 ماده 1نامه، که قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند  ثالث آئین26 ماده 1هرگونه تصحیح به آن بر طبق بند 

المللی رسانده باشد که قانون ملی  شده به اطالع دفتر بین باشد، خواهدبود، مشروط بر اینکه اداره تعیین المللی واصل شده بین
  .قابل اعمال، ارائه اسناد یا شواهد راجع به موضوعی که اعالمیه مربوط به آن است را الزامی نموده است

المللی و به هر حال تا آخر نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم،  المللی اظهارنامه بین این مکاتبه فوراً پس از انتشار بین) ب(
نامه که در مکاتبه ذکر   آئین46 ماده 1لمللی ظرف مهلت مقرر در بند ا هر اصالحیه واصل به دفتر بین. انجام خواهدشد

المللی به ادارات تعییـن شده ارسال خواهـدشد و ادارات مذکور مـراتب را به متقاضی اطالع  باشد، فوراً توسط دفتر بین نشده
  .خواهندداد

شده و تاریخ این مکاتبه را برای  مکاتبه انجامها  ای حاوی ادارات تعیین شده که با آن المللی، اطالعیه دفتر بین) ج(
هر اداره تعیین شده مجزای . شود ارسال خواهدشد روزی که مکاتبه انجام می این اطالعیه در همان. متقاضی ارسال خواهدنمود

ن دلیل قاطع از مکاتبه از ارسال و تاریخ پست نمودن اطالعیه مطلع خواهدشد اطالعیه توسط کلیه ادارات تعیین شده به عنوا
  .انجام مکاتبه در تاریخ مشخص شده در اطالعیه قبول خواهدشد

بند ) الف(های مذکور در شق  المللی و اعالمیه های جستجوی بین شده، در صورتیکه الزم باشد، گزارش هر اداره تعیین) د(
  .واهدنمودنامه را دریافت خ  آئین45 ماده 1 معاهده و همچنین ترجمه مذکور در بند 17ماده ) 2(

باشد، نسخ اسناد که در صورت عدم اسقاط   معاهده را اسقاط نموده20شده، الزام مقرر در ماده  هرگاه هر اداره تعیین) ه(
گردید، بنا به درخواست آن اداره یا متقاضی، در تاریخ ارسال اطالعیه مذکور در شق  بایست به آن اداره ارسال می الزام مزبور، می

  .تقاضی فرستاده خواهندشدفوق، برای م) ج(
  ها  نسخه47ـ2
  .المللی تهیه خواهندشد های الزم برای انجام مکاتبه توسط دفتر بین نسخه) الف(

  . خواهدبود4Aها بر روی اوراق به قطع  این نسخه) ب(
لمللی موضوع ماده ا تواند، برای اهداف مکاتبه مربوط به اظهارنامه بین نامه می  آئین48های جزوه مقرر در ماده  نسخه) ج(

  .باشد  داده المللی اطالع شده، خالف آن را به دفتر بین  معاهده، مورد استفاده قرارگیرند، مگر در حدیکه اداره تعیین20
  ها  زبان47ـ3
  .است  معاهده به زبانی خواهدبود که انتشار یافته20المللی ارسالی بر طبق ماده اظهارنامه بین) الف(
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المللی با آن زبان انتشار یافته، با زبانی که با آن زبان، اظهارنامه تسلیم شده، متفاوت  اظهارنامه بینهرگاه زبانی که ) ب(
ای از آن اظهارنامه را به زبانی که با آن زبان تسلیم شده، به  شده، نسخه المللی، برحسب تقاضای آن اداره تعیین باشد، دفتر بین

  .اداره مزبور ارائه خواهدنمود
   معاهده23ماده ) 2(است صریح بر طبق بند  درخو47ـ4

 معاهده، درخواست 23ماده ) 2(شود، متقاضی طبق بند   معاهده انجام 20هرگاه قبل از اینکه مکاتبات مقرر در ماده 
کاتبه المللی بنا به تقاضای متقاضی یا اداره تعیین شده فوراً م باشد، دفتر بین شده تسلیم نموده صریحی را به یک اداره تعیین

  .مزبور را با آن اداره به عمل خواهدآورد
  

  المللی ـ انتشار بین48ماده 

   شکل48ـ 1
  .المللی به صورت یک جزوه منتشر خواهدشد اظهارنامه بین) الف(

  .های اداری خواهدبود مشخصات مربوط به شکل جزوه و روش تکثیر، تابع دستورالعمل) ب (
   محتویات48ـ 2
  : زیر خواهدبودجزوه حاوی موارد) الف (
  یک صفحه روی استاندارد،» 1«
  توصیف،» 2«
  ادعاها،» 3«
  ها در صورت وجود، نقشه» 4«
 17 ماده 2بند ) الف(المللی یا اعالمیه مذکور در شق   این ماده گزارش جستجوی بین2بند ) ز(با رعایت شق » 5«
المللی  زوه، که شامل بخشی از گزارش جستجوی بینالمللی در ج به هر حال الزم نیست انتشار گزارش جستجوی بین. معاهده

  است، نامه باشد که قبالً در صفحه روی جزوه آمده  آئین43است فقط راجع به موضوع مذکور در ماده
المللی احراز نماید که اظهاریه با   معاهده، مگراینکه دفتر بین19ماده ) 1(هرگونه اظهاریه تسلیمی بر طبق بند » 6«

  نامه انطباق ندارد،  آئین46اده  م4مقررات بند 
  نامه،  آئین91 ماده 1بند) و(هرگونه تقاضا برای رفع اشتباه مذکور در سومین جمله شق » 7«
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نامه،   مکرر آئین13های مرتبط ارائه شده از هر مطلب، در ارتباط با ماده بیولوژیکی تودیع شده بر طبق ماده  داده» 8«
  است، المللی چنین مطالبی را دریافت کرده ریخی که در آن تاریخ دفتر بینمجزای از توصیف، همراه با ذکر تا

 مکرر 26 ماده 2بند ) ب(باشد مطابق شق  شده هرگونه اطالعات مربوط به ادعای حق تقدم که تشخیص داده» 9«
  د،باش نامه تقاضا شده  مکرر آئین26 ماده 2بند) ج(نامه به عمل نیامده و انتشار آن بر طبق شق  آئین

 ثالث 26 ماده 1نامه و هر تصحیح مربوط به آن طبق بند   آئین4 ماده 17بند » 5«هر اعالمیه مذکور در شق » 10«
  .باشد  ثالث دریافت شده26 ماده 1المللی، قبل از انقضای مهلت مقرر در بند نامه، که توسط دفتر بین آئین

  :خواهدشداین بند در صفحه رو موارد زیر درج ) ج(با رعایت شق ) ب(
  است، های اداری مقرر شده های دیگری که بوسیله دستورالعمل های مقتبس از ورقه تقاضا و داده داده» 1«
نامه   آئین8 ماده 2بند) ب(ها باشد، مگر اینکه شق  المللی حاوی نقشه شکل یا اشکال، در صورتیکه اظهارنامه بین» 2«

  باشد، مورد داشته
  زبان انگلیسی و هم به زبان دیگری باشد، متن انگلیسی اول آورده خواهدشد،خالصه؛ اگر خالصه هم به » 3«
المللی قبل از  باشد که دفتر بین نامه می  آئین4 ماده17ذکر این مطلب که تقاضا حاوی هر اعالمیه مذکور در بند » 4«

  .است نامه آن را دریافت کرده  ثالث آئین26 ماده 1انقضاء مهلت مقرر در بند 
باشد صفحه اول رو به طرز مشخصی باین   معاهده صادر شده17ماده ) 2(بند ) الف(ای بر طبق شق  اه اعالمیههرگ) ج(

  .مطلب اشاره خواهدنمود و نیازی به ذکر نقشه یا خالصه نخواهدبود
ر این تکثی. نامه انتخاب خواهندشد  آئین8 ماده2این بند بر طبق بند) ب(شق » 2«شکل یا اشکال مذکور در جزء ) د(

  .تواند به شکل کوچک شده صورت پذیرد شکل یا اشکال بر صفحه رو می
باشد، خالصه  این بند وجود نداشته) ب(شق » 3«اگر در صفحه رو فضای کافی برای درج کل خالصه موضوع جزء ) ه(

) ج(زم باشد طبق شق این امر در مورد ترجمه خالصه نیز در صورتیکه این ترجمه ال. مذکور در ظهر صفحه رو درج خواهدشد
  .نامه انتشار یابد مصداق خواهدداشت  آئین48 ماده 3بند

انتشار متن کامل : تواند تحقق یاید  معاهده اصالح شده باشند، انتشار به دو صورت زیر می19اگر ادعاها بر طبق ماده ) و (
عاها به صورت تسلیمی و مشخص نمودن ادعاها، هم به صورت تسلیم شده و هم بصورت اصالح شده، یا انتشار متن کامل اد

المللی احراز نماید   معاهده نیز در انتشار درج خواهدشد، مگر اینکه دفتر بین19ماده ) 1(هرگونه اظهاریه مذکور در بند . اصالحات
المللی  بینتاریخ وصول ادعاهای اصالح شده بوسیله دفتر . باشد نامه نمی  آئین46 ماده 4که اظهاریه منطبق بر مقررات بند 
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  .مشخص خواهدشد
مثالً به (المللی در دسترس نباشد  المللی، هنوز گزارش جستجوی بین اگر در زمان تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین) ز(

 معاهده 64ماده ) 3(بند ) ج(شق » 1« و جزء 21ماده) 2(بند ) ب(علت انتشار بر حسب تقاضای متقاضی به نحو مقرر در شق 
المللی، حاوی این مطلب خواهدبود که گزارش مزبور در دسترس نبوده و یا جزوه مجدداً  زارش جستجوی بینجزوه بجای گ

زمانی که در (المللی  یا گزارش جستجوی بین) المللی خواهدبود حاوی گزارش جستجوی بین(انتشار خواهدیافت که در آنصورت 
  .به صورت جداگانه انتشار خواهدیافت) دسترس قرار گیرد

 معاهده منقضی 19المللی مهلت، اصالح ادعاها بر طبق ماده اگر در زمان تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین) ح(
 معاهده اصالح شوند در 19باشد، در جزوه باین موضوع اشاره خواهدشد و ذکر خواهدگردید که اگر ادعاها بر طبق ماده نشده

کننده  ای که منعکس مجدداً منتشر خواهدشد، یا اینکه اظهاریه)  اصالح شدهحاوی ادعاهای(ها یا جزوه  آنصورت فوراً اصالحیه
ای بر  در مورد اخیر الاقل صفحه رو و ادعاها مجدداً منتشر خواهند شد و اگر اظهاریه. ها باشد، انتشار خواهدیافت تمام اصالحیه

المللی احراز نماید که  د شد، مگر اینکه دفتر بینباشد، آن اظهاریه نیز منتشر خواه  معاهده تسلیم شده19ماده ) 1(طبق بند 
  .نامه انطباق ندارد  آئین46 ماده 4اظهاریه با مقررات بند 

مصداق داشته باشد را ) ح(و ) ز(های مختلف مذکور در شق  های اداری، مواردی که در آنها گزینه دستورالعمل) ط(
المللی و عوامل هزینه بستگی  ت و یا تعداد اظهارنامه بیناین تشخیص به میزان و پیچیدگی اصالحا. مشخص خواهد کرد

  .خواهد داشت
  های انتشار  زبان48ـ3
) های انتشار زبان(المللی به زبان چینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، روسی یا اسپانیائی  اگر اظهارنامه بین) الف(

  .ه منتشر خواهد شدتسلیم شده باشد، آن اظهارنامه به زبانی که با آن تسلیم شد
ای نیز به یکی از  های انتشار نیست و ترجمه المللی به زبانی تسلیم شده باشد که جزء زبان اگر اظهارنامه بین) الف ـ مکرر(

  .نامه ارائه شده باشد، اظهارنامه به زبان آن ترجمه منتشر خواهد شد  آئین12 ماده 3های انتشار بر طبق بند  زبان
ای از آن به زبان انتشار طبق  المللی به زبان تسلیم شده باشد که زبان انتشار نیست و هیچ ترجمه  بیناگر اظهارنامه) ب(

این ترجمه با مسئولیت مرجع، . نامه الزم نباشد، اظهارنامه با ترجمه انگلیسی انتشار خواهد یافت  آئین12 ماده 3بند ) الف(شق 
المللی در تاریخ مقرر  هد بود آن را به نحوی به موقع آماده کند تا انتشار بینالمللی تهیه خواهد شد که موظف خوا جستجوی بین

 معاهده مصداق داشته باشد، ترجمه به نحوی به موقع آماده شود، که 64ماده ) 3(بند ) ب(پذیر سازد یا هرگاه شق  را امکان
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 16 ماده 1بند ) الف(علیرغم شق . م را میسر سازد معاهده، قبل از نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقد20انجام مکاتبه موضوع ماده 
  .ای را برای ترجمه از متقاضی مطالبه نماید تواند هزینه المللی می نامه مرجع جستجوی بین آئین

نویس ترجمه، اظهارنظر  المللی، فرصتی را در اختیار متقاضی قرار خواهد داد، تا در مورد متن پیش مرجع جستجوی بین
المللی مهلت معقولی را برحسب شرایط و اوضاع و احوال مورد، برای این اظهارنظرها تعیین خواهد  جوی بینمرجع جست. نماید
ای بین  اگر قبل از ارسال ترجمه، زمانی برای لحاظ کردن نظرات متقاضی وجود نداشته باشد، یا اگر اختالف عقیده. نمود

ای از نظرات خود، یا موارد  تواند نسخه ود داشته باشد، متقاضی میالمللی درباره صحت ترجمه وج متقاضی و مرجع جستجوی بین
های  المللی بخش دفتر بین. المللی و هر اداره تعیین شده که ترجمه برای آن فرستاده شده، ارسال نماید الینحل را به دفتر بین

ا متعاقب انتشار ترجمه مزبور انتشار المللی ی مرتبط با اظهارنظرها را همراه با ترجمه انجام شده توسط مرجع جستجوی بین
  .خواهد داد

المللی،  المللی به زبانی غیر از زبان انگلیسی منتشر شده باشد، در آن صورت، گزارش جستجوی بین اگر اظهارنامه بین) ج(
ماده ) 2(بند ) الف(نامه منتشر شده باشد، یا اعالمیه مذکور در شق   آئین48 ماده 2بند ) الف(شق » 5«تا آنجا که بر طبق جزء 

 معاهده، عنوان اختراع، خالصه و هر متن مربوط به شکل یا اشکال همراه با خالصه، هم به آن زبان و هم به زبان انگلیسی 17
  .المللی تهیه خواهند شد ها با مسئولیت دفتر بین ترجمه. انتشار خواهد یافت

   انتشار زودتر بنا بر تقاضای متقاضی48ـ 4
 معاهده را 64ماده ) 3(بند ) ج(شق » 1« و جزء 21ماده ) 2(بند ) ب(قاضی تقاضای انتشار بر طبق شق هرگاه مت) الف(

 معاهده، هنوز برای انتشار به همراه 17ماده ) 2(بند ) الف(المللی یا اعالمیه مذکور در شق  نموده باشد و گزارش جستجوی بین
لمللی یک هزینه خاص را برای انتشار وصول خواهد نمود که مبلغ آن در ا المللی، در دسترس نباشد، دفتر بین اظهارنامه بین
  .های اداری معین خواهد شد دستورالعمل

المللی،   معاهده، به وسیله دفتر بین64ماده ) 3(بند ) ج(شق » 1« و جزء 21ماده ) 2(بند ) ب(انتشار به موجب شق ) ب(
فوق مصداق داشته باشد، ) الف(د و در موردی که هزینه خاص بر طبق شق فوراً پس از این که متقاضی آن را خواستار شده باش

  .پس از دریافت آن هزینه صورت خواهد گرفت
   اطالعیه درباره انتشار ملی48 ـ 5

 معاهده باشد، اداره 64ماده ) 3(بند ) ج(شق » 2«المللی بر طبق جزء  المللی به وسیله دفتر بین هرگاه انتشار اظهارنامه بین
المللی را از این انتشار ملی  الذکر، دفتر بین مربوطه، فوراً پس از به مرحله اجراء در آوردن انتشار ملی مذکور در جزء فوقملی 
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  .مطلع خواهد نمود
   اعالم برخی مطالب48 ـ 6
ی واصل شود که الملل نامه دیرتر از زمانی به دفتر بین  آئین29 ماده 1بند ) الف(شق » 2«اگر اطالعیه مقرر در جزء ) الف(

ای در روزنامه رسمی چکیده  المللی فوراً طی اطالعیه المللی، جلوگیری نماید، دفتر بین المللی اظهارنامه بین بتواند از انتشار بین
  .اطالعیه مزبور را انتشار خواهد داد

  .]حذف شده است[    ) ب(
المللی، تعیین هر کشور تعیین شده، یا ادعای حق  ینالمللی، اظهارنامه ب اگر پس از تکمیل مقدمات فنی انتشار بین) ج(

  .نامه، مسترد شود، اعالمیه استرداد در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت  مکرر آئین90تقدم بر طبق مده 
  

   معاهده22 ـ رونوشت، ترجمه و هزینه موضوع ماده 49ماده 

   اطالعیه49ـ1
ده خواستار ارائه یک ترجمه یا پرداخت یک هزینه ملی یا هر دو باشد،  معاه22هر کشور متعاهدی که بر طبق ماده ) الف(
  :المللی را از موارد زیر مطلع خواهد نمود دفتر بین
  ها و زبانی که به آن زبان باید ترجمه صورت پذیرد، هائی که از آن زبان زبان» 1«
  .مبلغ هزینه ملی» 2«
 معاهده را توسط 22المللی به نحو مقرر در ماده  ز اظهارنامه بینای ا هر کشور متعاهدی که ارائه نسخه) الف ـ مکرر(

نامه تا انقضاء   آئین47المللی بر طبق ماده  المللی به وسیله دفتر بین حتی اگر ارسال نسخه اظهارنامه بین(متقاضی خواستار نباشد 
  .اطالع خواهد دادالمللی  ، مراتب را به دفتر بین) معاهده محقق نشده باشد22مهلت مقرر در ماده 

 11ماده) 3( معاهده اثر مقرر در بند 24ماده) 2(هر کشور متعاهدی که کشور تعیین شده باشد و بر طبق بند ) الف ـ ثالث(
 معاهده ارائه ننموده 22المللی را تا قبل از انقضاء مهلت موضوع ماده  ای از اظهارنامه بین معاهده را حتی اگر متقاضی نسخه

  .المللی اطالع خواهد داد ید، مراتب را به دفتر بینباشد، حفظ نما
المللی دریافت شود، فوراً توسط  توسط دفتر بین) الف ـ ثالث(یا ) الف ـ مکرر) (الف(های  ای که طبق شق هر اطالعیه) ب(
  .المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت دفتر بین
المللی اطالع  غییر نماید، این تغییرات به وسیله کشور متعاهد به دفتر بینفوق متعاقباً ت) الف(اگر الزامات موضوع شق ) ج(
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اگر تغییر به این معنا باشد که ترجمه باید به زبانی . داده خواهد شد و آن دفتر فوراً اطالعیه را در روزنامه رسمی انتشار خواهد داد
المللی که دیرتر از دو ماه پس از انتشار اطالعیه  ارنامه بینانجام شود که قبل از تغییر الزم نبود، این تغییر فقط درخصوص اظه

  .در غیر این صورت تاریخ مؤثر هر تغییر توسط کشور متعاهد تعیین خواهد شد. اند، مؤثر خواهد بود در روزنامه رسمی تسلیم شده
  ها  زبان49ـ 2

اگر تعداد این نوع . ره تعیین شده باشدزبانی که به آن زبان ممکن است ترجمه خواسته شود، باید یک زبان رسمی ادا
اگر تعداد زبانهای . ای خواسته نخواهد شد ها باشد، هیچ ترجمه المللی به یکی از آن زبان ها متعدد باشد و اگر اظهارنامه بین زبان

 علیرغم مقررات فوق .ها را انتخاب نماید تواند هر کدام از آن زبان رسمی متعدد باشد و یک ترجمه باید ارائه شود، متقاضی می
ها را برای خارجیان مقرر داشته  مذکور در این بند، اگر زبانهای رسمی متعدد باشند، ولی قانون ملی استفاده از یکی از این زبان

  .تواند خواسته شود ای به آن زبان می باشد، ترجمه
  نامه ر آئین مکر13 ماده 4 معاهده، مشخصات بر طبق بند 19ها بر طبق ماده   اظهاریه49ـ 3

 معاهده و هرگونه مشخصات ارائه شده بر 19ماده ) 1( معاهده و این ماده هرگونه اظهاریه بر طبق بند 22از لحاظ ماده 
المللی  نامه، به عنوان قسمتی از اظهارنامه بین  آئین49 ماده 5بنـد ) ح(و ) ج(نامه با رعایت شق   مکرر آئین13 ماده 4طبق بند 

  .تلقی خواهد شد
   استفاده از فرم ملی49ـ4

  . معاهده از فرم ملی استفاده نماید22از هیچ متقاضی خواسته نخواهد شد که به هنگام انجام اقدامات مذکور در ماده 
   محتویات و الزامات شکلی و ضمایم مربوطه به ترجمه49 ـ 5
، ادعاها، هر متن ))الف مکرر زیر(رعایت با (المللی حاوی توصیف   معاهده، ترجمه اظهارنامه بین22از لحاظ ماده ) الف(

و ) ج ـ مکرر(و ) ب(در صورتیکه اداره تعیین شده بخواهد، ترجمه با رعایت شق . ها و خالصه خواهد بود مربوط به مطلب نقشه
  :این ماده، همچنین) ه(

  حاوی تقاضا خواهد بود،» 1«
  دعاهای تسلیمی و ادعاهای اصالح شده خواهد بود، و معاهده اصالح شده باشد، حاوی ا19اگر ادعا بر طبق ماده » 2«

  .ها همراه خواهد بود ای از نقشه با نسخه» 3 «         
ای را از متن مربوط به مطلب مذکور در  ای از متقاضی نخواهد خواست که ترجمه هیچ اداره تعیین شده) الف مکرر(

نامه بوده و توصیف بر   آئین12 ماده 1بند ) د( با شق قسمت فهرست ترتیبی توصیف، اگر آن قسمت فهرست ترتیبی، مطابق
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  .نامه باشد، ارائه دهد  آئین5 ماده 2بند ) ب(طبق شق 
هائی از فرم تقاضا را به زبان ترجمه به صورت  ای از تقاضا باشد، نسخه هر اداره تعیین شده که خواستار ارائه ترجمه) ب(

 شکل و محتویات فرم تقاضا، به زبان ترجمه با شکل و محتویات تقاضا بر طبق مواد .رایگان، در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد
نامه متفاوت نخواهد بود؛ باالخص فرم تقاضا به زبان ترجمه خواستار هیچگونه اطالعاتی که در تقاضا به نحو   این آئین4 و 3

  .ه اختیاری خواهد بوداستفاده از فرم تقاضا به زبان ترجم. تسلیم شده مندرج نیست، نخواهد بود
تواند   معاهده ارائه نکند، اداره تعیین شده می19ماده ) 1(ای را از هر اظهاریه موضوع بند  هر گاه متقاضی ترجمه) ج(

  .ای را نادیده بگیرد چنین اظهاریه
 به نحو تسلیم شده ای از ادعاها، این بند خواستار ترجمه) الف(شق » 2«هرگاه اداره تعیین شده بر طبق جزء ) ج ـ مکرر(

و ادعاهای اصالح شده به صورت توامان باشد، و متقاضی فقط یکی از این دو ترجمه خواسته شده را به آن اداره ارائه دهد، اداره 
تواند ادعاهائی که ترجمه آنها ارائه نشده را نادیده بگیرد و یا از متقاضی دعوت نماید که ترجمه ارائه نشده را  تعیین شده، می

در صورتی که . نامه مشخص شده باشد، را ارائه دهد ف مهلتی که برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتظر
اداره تعیین شده، تصمیم به دعوت از متقاضی برای ارائه ترجمه ارائه نشده بگیرد و ترجمه مزبور ظرف مهلت تعیین شده در 

المللی  تواند آن ادعاها که ترجمه آنها را ارائه نشده را نادیده گرفته و یا اظهارنامه بین دعوتنامه واصل نشود، اداره تعیین شده می
  .را مسترد شده تلقی نماید

ای از نقشه  ای حاوی متن مربوط به مطلب باشد، ترجمه آن متن مربوط به مطلب یا به شکل نسخه اگر هر نقشه) د(
  . مطلب اصلی، یا به شکل یک نقشه جدید، ارائه خواهد شدای، ملصق به متن مربوط به اصلی همراه با ترجمه

تواند در صورتی که   ها باشد، می ای از نقشه این ماده خواستار ارائه نسخه) الف(هر اداره تعیین شده که بر طبق شق ) ه (         
ز متقاضی دعوت نماید که نسخه  معاهده ارائه ننموده باشد، ا22ای را ظرف مهلت قابل اجرا بر طبق ماده  متقاضی چنین نسخه

  .مزبور را ظرف مهلتی که برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعیین خواهد شد، ارائه دهد

  .نیازی به ترجمه به هیچ زبانی ندارد» FIG«اصطالح ) و(
 این ماده ارائه شده، با الزامات شکلی و )ه(یا ) ج(ها و یا هر نقشه جدید، که بر طبق شق  ای از نقشه هرگاه هر نسخه) ز(

تواند، از متقاضی ظرف مهلتی که برحسب شرایط  نامه، مطابقت نداشته باشد، اداره تعیین شده می  آئین11ضمایم مذکور در ماده 
  .و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعیین شده باشد، دعوت به رفع نقص نماید

نامه را ارائه ننماید، اداره   مکرر آئین13 ماده 4ای از خالصه یا مشخصات ارائه شده بر طبق بند  هرگاه متقاضی ترجمه) ح(
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تعیین شده، از متقاضی دعوت خواهد نمود، که در صورت لزوم، ترجمه مزبور را ظرف مهلتی که برحسب شرایط و اوضاع و 
  .احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعیین خواهد شد، ارائه نماید

المللی،  فوق، به وسیله دفتر بین) الف(اطالعات درخصوص هر الزام و رویه ادارات تعیین شده بر طبق جمله دوم شق ) ط(
  .در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت

المللی با الزامات شکلی و ضمایم، غیر از آنهایی  ای نخواهد خواست که ترجمه اظهارنامه بین هیچ اداره تعیین شده) ی(
  .المللی به نحو تسلیم شده، مقرر است، مطابقت داشته باشد برای اظهارنامه بینکه 

نامه تعیین شده باشد، ترجمه حاوی   آئین37 ماده 2المللی، بر طبق بند  هرگاه عنوانی توسط مرجع جستجوی بین) ک(
  .عنوان به نحو تعیین شده به وسیله آن مرجع خواهد بود

این ماده، با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین ) ک(یا شق ) ج ـ مکرر( شق 1991 ژوئیه 12اگر در تاریخ ) ل(
شده، سازگاری نداشته باشد، شق مربوطه در مورد اداره تعیین شده، تا آن جا که این عدم سازگاری با آن قانون ادامه داشته باشد 

. المللی اعالم نماید  مراتب را به دفتر بین1991 دسامبر 31 قابلیت اجرائی، نخواهد داشت، مشروط بر این که اداره مزبور تا
  .المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت اطالعات واصله، فوراً به وسیله دفتر بین

  

   معاهده22ماده ) 3( ـ اختیارات موضوع بند 50ماده 

   اعمال اختیارات50ـ1
 معاهده باشد، 22ماده ) 2(یا ) 1(های مقرر در بند  یرتر از مهلتهر کشور متعاهدی که مهلتی را که انقضاء آن د) الف(

  .هائی که به این ترتیب تعیین شوند، مطلع خواهد نمود المللی را از مهلت مجاز قلمداد نماید، دفتر بین
لمللی، در ا المللی وصول گردد، فوراً توسط دفتر بین فوق، به وسیله دفتر بین) الف(ای که بر طبق شق  هر اطالعیه) ب(

  .روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت
المللی که پس از انقضاء سه  های بین های مربوط به کوتاه کردن مهلت تعیین شده قبلی، در مورد اظهارنامه اطالعیه) ج(

  .المللی انتشار یافته، تسلیم شده باشد، مؤثر خواهد بود ماه از تاریخی که اطالعیه به وسیله دفتر بین
المللی در روزنامه  های مربوط به طوالنی کردن مهلت تعیین شده قبلی از تاریخ انتشار به وسیله دفتر بین یهاطالع) د(

المللی معوق تا آن زمان، یا تسلیم شده پس از تاریخ انتشار مزبور نافذ بوده یا اگر کشور  های بین رسمی در ارتباط با اظهارنامه
  .اریخ دیرتری را تعیین نماید، از تاریخ دیرتر مزبور مؤثر خواهد بودکننده به اطالعیه مزبور، ت متعاهد عمل
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   ـ بررسی به وسیله ادارات تعیین شده51ماده 

  ها  مهلت برای ارائه تقاضا جهت ارسال نسخه51 ـ1
 7د بن» 1« معاهده، دو ماه از تاریخ اطالعیه ارسالی به متقاضی بر طبق شق 25ماده ) 1(بند ) ج(مهلت مذکور در شق 

  .نامه محاسبه خواهد شد  آئین29 ماده 1بند ) ب( یا شق 29 ماده 1بند ) الف(شق » 2«، جزء 24 ماده 2بند ) ج(، شق 20ماده 
   نسخه اطالعیه51ـ 2

) 1(المللی بر طبق بند   معاهده، از دفتر بین11ماده ) 1(هرگاه متقاضی، پس از دریافت یک تصمیم منفی بر طبق بند 
المللی مورد نظر را برای هر یک از ادارات نامبرده شده که  هائی از پرونده اظهارنامه بین ، تقاضا نماید که نسخه معاهده25ماده 

نامه را به   آئین20 ماده 7بند » 1«او برای تعیین آنها اهتمام نموده ارسال دارد، مشارالیه یک نسخه از اطالعیه مذکور در شق 
  .تقاضای خود ملزم خواهد نمود

   مهلت پرداخت هزینه ملی و ارائه ترجمه51ـ 3
نامه   آئین51 ماده 1 معاهده در همان زمان اختتام مهلت مقرر در بند 25ماده ) 2(بند ) الف(مهلت مورد اشاره در شق 

  .منقضی خواهد شد
   معاهده27 مکرر ـ برخی الزامات ملی مجاز بر طبق ماده 51ماده 

   مکررـ برخی الزامات ملی مجاز51ـ 1
 معاهده از 27تواند، بر طبق ماده   این ماده، قانون ملی قابل اجراء به وسیله اداره تعیین شده می2با رعایت بند ) الف(

  :متقاضی بخواهد که باالخص موارد زیر را ارائه دهد
  هر سندی که مربوط به هویت مخترع است،» 1«
  ا اعطای یک ورقه اختراع،هر سند مربوط به واجد شرایط بودن متقاضی برای درخواست ی» 2«
هر سند حاوی هر دلیل واجد شرایط بودن متقاضی برای ادعای حق تقدم یک اظهارنامه قبلی، هرگاه متقاضی، » 3«

همان شخصی نباشد که اظهارنامه قبلی را تسلیم نموده است، یا هرگاه نام متقاضی از تاریخی که در آن تاریخ اظهارنامه قبلی 
  فته باشد،تسلیم شده، تغییر یا

های ملی به وسیله  المللی کشوری را تعیین نماید که بر طبق قانون ملی آن، باید اظهارنامه هرگاه اظهارنامه بین» 4«
  مخترع تسلیم شود، هر سند حاوی یک سوگند یا اعالمیه مخترع بودن،



 
129

شاهای ناشی از سوء استفاده، افشاها هر دلیل مربوط به افشاءهای غیرتبعیضی یا استثنائات به فقدان نوآوری، نظیر اف» 5«
  .در برخی نمایشگاهها و افشاها به وسیله متقاضی در طی یک دوره خاص

  : معاهده بخواهد که27ماده ) 7(تواند بر طبق بند  قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می) ب(
یا دارای نشانی در کشور تعیین شده برای دریافت /ده ویک کارگزار که حق معرفی متقاضیان نزد آن اداره را دارا بو» 1«
  دار شود، ها باشد، نمایندگی متقاضی را عهده اطالعیه
  .کارگزاری که نمایندگی متقاضی را دارد، در صورت وجود، صحیحاً به وسیله متقاضی منصوب شده باشد» 2«
 معاهده، بخواهد که اظهارنامه 27ماده ) 1(طبق بند تواند بر  قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می) ج(

  .المللی، ترجمه آن یا هر سند مربوط به آن در بیش از یک نسخه ارائه شود بین
 معاهده، بخواهد که 27ماده ) 2(بند » 2«تواند بر طبق شق  قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می) د(

  : معاهده22ائه شده به وسیله متقاضی بر طبق ماده المللی ار ترجمه اظهارنامه بین
ای دایر بر اینکه براساس  المللی را ترجمه نموده، طی یک اظهاریه به وسیله متقاضی یا شخصی که اظهارنامه بین» 1«

  بهترین اطالعاتی که دارد، ترجمه کامل و صحیح است، مورد تأیید قرار گیرد؛
صورت معقول درباره دقت ترجمه تشکیک نماید، به وسیله یک مرجع دولتی یا فقط هرگاه اداره تعیین شده به » 2«

  .مترجم قسم خورده تصدیق شود
 معاهده از متقاضی بخواهد که یک ترجمه 27تواند بر طبق ماده  قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می) ه(

ه، این ترجمه را فقط زمانی بتوان درخواست نمود که اعتبار ادعای حق از سند اولویت حق تقدم را ارائه نماید، مشروط بر این ک
  .تقدم به تعیین این که آیا اختراع مربوطه قابل ثبت است یا نه مربوط باشد

با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده، ) ه( مقرره مذکور در شق 2000 ماه مارس سال 17اگر در تاریخ ) و(
آن مقرره در مورد آن اداره، تا زمانی که مقرره مذکور با این قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، سازگار نباشد، 

اطالعات واصله فوراً به وسیله . المللی اعالم نماید  به دفتر بین2000 نوامبر سال 30مشروط بر این که اداره مذکور مراتب را تا 
  .تشار خواهد یافتالمللی، در روزنامه رسمی ان دفتر بین
  . مکرر ـ شرایط و اوضاع و احوال خاص که در آنها اسناد یا دالیل ممکن است مورد نیاز نباشد51ـ 2
های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، اداره تعیین شده،  هرگاه قانون ملی قابل ا جرا، نخواهد که اظهارنامه) الف(

موارد زیر بخواهد، مگر اینکه بطور معقول درباره صحت مشخصات یا اعالمیه تواند هیچ سند یا مدرکی را در ارتباط با  نمی
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  :مربوطه شک نماید
چنانچه مشخصات مربوط به مخترع ) نامه  مکرر آئین51 ماده 1بند ) الف(شق » 1«جزء (در ارتباط با هویت مخترع » 1«

 ماده 17بند » 1«ای درباره هویت مخترع بر طبق شق  نامه در تقاضا منعکس شده یا چنانچه اعالمیه  آئین4 ماده 6بر طبق بند 
  نامه، در تقاضا منعکس شده یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد؛  آئین4

» 2«جزء (المللی برای درخواست اعطای ورقه اختراع  در ارتباط با واجد شرایط بودن متقاضی از تاریخ تسلیم بین» 2«
نامه،   آئین4 ماده 17بند » 2«ای مربوط به آن موضوع بر طبق شق  ، چنانچه اعالمیه)نامه مکرر آئین 51 ماده 1بند ) الف(شق 

  در تقاضا منعکس بوده یا مستقیماً به اداره تعیین شده باشد؛
 جزء(المللی برای ادعای حق تقدم یک اظهارنامه قبلی  در ارتباط با واجد شرایط بودن متقاضی در تاریخ تسلیم بین» 3«

 4 ماده 17بند » 3«ای راجع به آن موضوع، بر طبق جزء  ، چنانچه اعالمیه)نامه  مکرر آئین51 ماده 1بند ) الف(شق » 3«
  .نامه، در تقاضا منعکس باشد، یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد آئین

تواند  مخترع تسلیم شود، اداره تعیین شده نمیهای ملی به وسیله  هرگاه قانون ملی قابل اجرا بخواهد که اظهارنامه) ب(
هیچ سند یا مدرکی در ارتباط با موارد زیر را بخواهد مگر این که بطور معقول درباره صحت مشخصات یا اعالمیه مربوط شک 

  :نماید
گند یا غیر از سندی حاوی سو) (نامه  مکرر آئین51 ماده 1بند ) الف(شق » 1«جزء (در ارتباط با هویت مخترع » 1«

 6چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند » نامه  مکرر آئین51 ماده 1بند ) الف(شق » 4«جزء (اعالمیه مخترع بودن 
  نامه در تقاضا منعکس باشد؛  آئین4ماده 

» 3«ء جز(المللی، برای ادعای حق تقدم یک اظهارنامه قبلی  درباره واجد شرایط بودن متقاضی، از تاریخ تسلیم بین» 2«
نامه، در   آئین4 ماده 17بند » 3«ای درباره موضوع، بر طبق جزء  ، چنانچه اعالمیه)نامه  مکرر آئین51 ماده 1بند ) الف(شق 

  تقاضا منعکس بوده یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد؛
اگر اعالمیه مخترع ) نامه  مکرر آئین51 ماده 1بند ) الف(شق » 4«جزء (حاوی سوگند یا اعالمیه مخترع بودن باشد » 3«

  .نامه در تقاضا منعکس باشد یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد  آئین4 ماده 17بند » 4«بودن بر طبق شق 
این بند، با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره ) الف( هر مطلب موضوع شق 2000 ماه مارس سال 17اگر در تاریخ ) ج(

در مورد آن اداره، تا زمانی که آن مطلب با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، ) الف(یین شده، سازگار نباشد، شق تع
اطالعات واصله فوراً به وسیله . المللی اعالم نماید  به دفتر بین2000 نوامبر سال 30مشروط بر این که اداره مذکور مراتب را تا 
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  .روزنامه رسمی انتشار خواهد یافتالمللی، در  دفتر بین
   مکرر ـ فرصت رعایت الزامات ملی51 ـ 3
 این ماده یا هر الزام 1بند ) ه(تا ) ج(های  و شق) الف(شق » 4«تا » 1«هرگاه هر یک از شرایط مذکور در جزءهای ) الف(

 معاهده اعمال نماید، 27ماده ) 2(یا ) 1(بق بند تواند ط دیگری از قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، که آن اداره می
 معاهده بایستی رعایت شوند، رعایت نشده باشند، اداره تعیین شده از 22قبالً در طی مدتی که در آن دوره الزامات موضوع ماده 

هر اداره تعیین . ت نمایدمتقاضی دعوت خواهد نمود، تا الزام را ظرف مهلتی که کمتر از دو ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود، رعای
  .ای را برای رعایت الزامات ملی بر اثر دعوت فوق بپردازد تواند از متقاضی بخواهد که هزینه شده می
معاهده ) 7(یا ) 6(تواند بر طبق بند  هرگاه هر الزام قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده که آن اداره می) ب(

 معاهده بایستی رعایت شوند، رعایت نشده باشند، 22مدتی که در آن مدت، الزامات موضوع ماده اعمال نماید، قبالً در طی 
  .متقاضی پس از انقضاء آن مدت فرصتی خواهد داشت تا آن الزام را رعایت نماید

در ارتباط این بند با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده ) الف(، شق 2000 مارس سال 17اگر در تاریخ ) ج(
با مهلت مذکور در آن شق سازگار نباشد، شق مزبور در مورد آن اداره، در ارتباط با مهلت مزبور، تا زمانی که آن شق با قانون 

المللی اعالم   به دفتر بین2000 نوامبر سال 30مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهدشد، مشروط بر این که اداره مذکور مراتب را تا 
  .المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت عات واصله فوراً به وسیله دفتر بیناطال. نماید

  

  ها نزد ادارات تعیین شده  ـ اصالح ادعاها، توصیف و نقشه52ماده 

   مهلت52ـ1
شود، متقاضی در صورت تمایل،  در هر کشور تعیین شده که در آن رسیدگی یا بررسی بدون تقاضای خاص آغاز می) الف(

 معاهده را اعمال نماید، مشروط 28 معاهده، حقوق مقرر در ماده 22تواند ظرف مدت یک ماه از اجرای الزامات موضوع ماده  می
 معاهده، محقق نشده 22نامه، قبل از انقضاء مهلت قابل اجرا بر طبق ماده   آئین47 ماده 1بر این که، اگر مکاتبه مقرر در بند 
در هر صورت، اگر قانون ملی آن کشور اجازه .  از چهارماه از تاریخ انقضاء مذکور اعمال ننمایدباشند، وی حقوق مذکور را دیرتر

  .تواند، حقوق مذکور را در هر زمان دیگری اعمال نماید دهد، متقاضی می
هلتی ای که در آن قانون ملی مقرر نماید که رسیدگی فقط براساس تقاضای خاص آغاز شود، م شده در هر اداره تعیین) ب(

 معاهده را اعمال نماید، همان خواهد بود که 28تواند حقوق مذکور در ماده  که ظرف آن مهلت یا زمانی که در آن، متقاضی می
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شود، مقرر  های ملی که بنا به تقاضای خاص انجام می ها درخصوص رسیدگی به اظهارنامه در قانون ملی برای تسلیم اصالحیه
فوق منقضی نشود، یا زمان مذکور ) الف(ت مذکور قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال در شقشده است، مشروط بر این که مهل

  .فوق نباشد) الف(اجرا به موجب شق قبل از انقضاء مهلت قابل

  قسمت ج

  مواد مربوط به فصل دوم معاهده

   ـ درخواست53ماده 

   فرم53ـ 1
مشخصات فرم چاپی و . ای ارائه خواهد شد چاپی رایانه  تقاضا روی فرم چاپی به عمل خواهد آمد یا به صورت فرم ) الف(

  .های اداری مشخص خواهد شد ای به وسیله دستورالعمل درخواست ارائه شده به صورت فرم چاپی رایانه
کننده یا توسط مرجع بررسی مقدماتی  هایی از فرمهای درخواست چاپی به صورت رایگان توسط اداره دریافت نسخه) ب(

  .رائه خواهد شدالمللی ا بین
   محتوا53ـ 2
  :درخواست حاوی مطالب زیر خواهد بود) الف(
  خواسته،» 1«
  مشخصات مربوط به متقاضی و کارگزار در صورت وجود،» 2«
  شود، المللی که به آن مربوط می مشخصات مربوط به اظهارنامه بین» 3«
  انتخاب کشورها،» 4«
  .ها های مربوط به اصالحی عنداالنقضاء، اظهاریه» 5«
  .درخواست امضاء خواهد شد) ب (
   خواسته53ـ3

 معاهده همکاری در ثبت 31خواسته باید دارای اثر زیر بوده و ترجیحاً با این کلمات و مضمون باشد درخواست طبق ماده 
المللی بر طبق  المللی مشخص شده زیر مشمول بررسی مقدماتی بین نماید که اظهارنامه بین امضاءکننده زیر تقاضا می: اختراعات

  .معاهده همکاری در ثبت اختراعات قرار گیرد
   متقاضی53ـ4
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نامه، با تغییرات مقتضی،   آئین4 ماده 5نامه و بند   آئین4 ماده 16 و 4در ارتباط با مشخصات مربوط به متقاضی بندهای 
  .ددفقط الزم است نام متقاضیان برای کشورهای منتخب در درخواست درج گر. اعمال خواهد شد

   کارگزار یا نماینده مشترک53 ـ5
 4 ماده 16 و 4بندهای . اگر کارگزار یا نماینده مشترکی منصوب شده باشد، این مطلب در درخواست مشخص خواهد شد

  .نامه با تغییرات مقتضی اعمال خواهد شد آئین
  المللی  مشخص کردن اظهارنامه بین53 ـ 6

و ) اگر برای متقاضی معلوم باشد(المللی  قاضی، عنوان اختراع، تاریخ تسلیم بینالمللی با نام و نشانی مت اظهارنامه بین
کننده که در آن اظهارنامه  ای برای متقاضی معلوم نباشد، نام اداره دریافت المللی، یا اگر چنین شماره شماره اظهارنامه بین

  .المللی تسلیم شده، مشخص خواهد شد بین
   انتخاب کشورها53ـ 7
کشورهای واجد ( معاهده 2 درخواست حداقل یک کشور متعاهد از میان کشورهای تعیین شده و ملزم به فصل در) الف (
  .به عنوان یک کشور انتخاب شده، مشخص خواهد شد) شرایط

  :انتخاب کشورهای متعاهد در تقاضا به طریق زیر صورت خواهد گرفت) ب(
  اند، یا،  شرایط انتخاب شدهبه وسیله مشخص نمودن این که تمام کشورهای واجد» 1«
اند، با مشخص نمودن کشورهای واجد  های اختراع ملی تعیین شده در مورد کشورهائی که به منظور تحصیل ورقه» 2«

اند، با مشخص  ای تعیین شده اند، و، در مورد کشورهائی که به منظور تحصیل ورقه اختراع منطقه شرایطی که انتخاب شده
ای  ای مربوطه، با مشخص نمودن تمام کشورهای واجد شرایط عضو معاهده ثبت اختراع منطقه طقهنمودن ورقه اختراع من

  .اند اند، یا ذکر نام کشورهائی که کشورهای مذکور از میان آنان انتخاب شده ای که انتخاب شده مربوطه
   امضاء53 ـ8
 یک متقاضی وجود داشته باشد، به وسیله تمام زیر، درخواست به وسیله متقاضی، یا اگر بیش از) ب(با رعایت شق ) الف(

  .اند، امضاء خواهد شد متقاضیان که تقاضا نموده
هرگاه دو یا چند متقاضی، درخواستی را تسلیم کنند که در آن کشوری انتخاب شده باشد که قانون ملی آن کشور ) ب(

متقاضی برای آن کشور انتخاب شده که همان مخترع های ملی باید به وسیله مخترع تسلیم شود و هرگاه  بخواهد که اظهارنامه
های مقتضی او را یافت یا به او دسترسی پیدا نمود، اگر تقاضا حداقل  است از امضای تقاضا خودداری کند، یا نتوان پس از تالش
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آن متقاضی توسط یک متقاضی امضاء شده باشد، به شرط رعایت یکی از موارد زیر الزم نخواهد بود که تقاضا به وسیله 
  .امضاء شود) متقاضی مربوطه(

  کننده برای مرجع بررسی مقدماتی دایر به عدم امضاء متقاضی مربوطه، یا ای حاوی توضیح قانع ارائه اظهاریه» 1«
  .نامه رعایت شده باشد  آئین4 ماده 15بند ) ب(متقاضی مربوطه تقاضا را امضاء نکرده باشد، اما الزامات شق » 2«
  ها  راجع به اصالحیه اظهاریه53ـ9
ها مشخص خواهد نمود   معاهده به عمل آمده باشد، اظهاریه مربوط به اصالحیه19ها، بر طبق ماده  اگر اصالحیه) الف(

  :المللی مایل است که که آیا متقاضی به منظور انجام بررسی مقدماتی بین
الحات ترجیحاً با درخواست تسلیم خواهد شد، ای از اص ها در نظر گرفته شوند که در آن صورت نسخه آن اصالحیه» 1«

  یا
  . معاهده باطل شوند34به وسیله یک اصالحیه به موجب ماده » 2«
ها منقضی   معاهده به عمل نیامده باشد و مهلت مربوط به تسلیم این اصالحیه19ای بر طبق ماده  اگر هیچ اصالحیه) ب(

بند ) د(المللی بر طبق شق  ه متقاضی مایل است که آغاز بررسی مقدماتی بینتواند، حاکی از این باشد ک نشده باشد، اظهاریه می
  .نامه به تعویق افتد  آئین69 ماده 1

  . معاهده، با درخواست تسلیم شود، اظهاریه مراتب را مشخص خواهد نمود34اگر هر اصالحیه بر طبق ماده ) ج(
          

   ـ متقاضی واجد شرایط برای درخواست54 ماده 

   اقامت و تابعیت54ـ1
) الف( معاهده، بر طبق شق 31ماده ) 2(این بند، اقامت یا تابعیت متقاضی از لحاظ بند ) ب(با رعایت مقررات شق ) الف(

  .نامه تعیین خواهد شد  آئین18 ماده 1بند ) ب(و 
ی اداری، از اداره ها المللی، در شرایط و اوضاع و احوال مشخص شده در دستورالعمل مرجع بررسی مقدماتی بین) ب(
کننده تسلیم شده باشد، از اداره ملی یا  المللی به عنوان اداره دریافت المللی به دفتر بین کننده، یا هرگاه اظهارنامه بین دریافت
کند، تقاضا خواهد نمود که درباره این مسئله که آیا متقاضی مقیم  ای که از طرف اداره ملی کشور متعاهد مربوط عمل می اداره

مرجع بررسی مقدماتی . گیری نماید یا تبعه کشور متعاهدی است که او مدعی است، یک تبعه یا مقیم آن است، تصمیم
های خود را مستقیماً به  متقاضی فرصتی خواهد داشت تا استدالل. المللی متقاضی را از چنین تقاضائی مطلع خواهد نمود بین
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  .این مسأله فوراً رسیدگی خواهد نموداداره مربوطه به . اداره مربوطه تسلیم نماید
   حق تسلیم درخواست54ـ2

کننده درخواست،   معاهده در صورتی وجود خواهد داشت که متقاضی مطرح31ماده ) 2(حق تسلیم درخواست بر طبق بند 
صل دوم معاهده است، یا اگر متقاضی دو یا چند نفر باشند، حداقل یکی از آنها مقیم یا تبعه کشور متعاهدی باشند که ملزم به ف

کننده برای کشور  کننده یک کشور متعاهد ملزم به فصل دوم معاهده یا اداره عمل المللی به یک اداره دریافت و اظهارنامه بین
  .متعاهد ملزم به فصل مزبور تسلیم شده باشد

  .دهکنن المللی به عنوان اداره دریافت المللی تسلیمی به دفتر بین های بین  اظهارنامه54ـ3
 19 ماده 1بند ) الف(شق » 3«کننده به موجب جزء  المللی به عنوان اداره دریافت المللی به دفتر بین هرگاه اظهارنامه بین

کننده برای کشور  المللی به عنوان عمل  معاهده، دفتر بین31ماده ) 2(بند ) الف(نامه تسلیم شده باشد، از لحاظ شق  آئین
  .بعه آن است، تلقی خواهد شدمتعاهدی که متقاضی مقیم یا ت

   متقاضی غیرواجد شرایط برای درخواست54ـ4
تقاضا نباشد، یا در مورد وجود دو یا چند متقاضی، اگر هیچکدام از آنها دارای حق ) طرح یک(اگر متقاضی دارای حق 

  .نامه نباشند، درخواست تسلیم نشده تلقی خواهد شد  آئین54 ماده 2تسلیم درخواست بر طبق بند 
  

  )المللی بررسی مقدماتی بین(ها   زبان55ماده 

   زبان درخواست55ـ 1
المللی به زبانی غیر از زبانی  المللی به آن زبان است، یا اگر اظهارنامه بین درخواست به زبانی خواهد بود که اظهارنامه بین

المللی به آن زبان صورت گرفته است،  نامه بینکه انتشار یافته تسلیم شده باشد، درخواست به زبانی خواهد بود که انتشار اظهار
  .المللی الزم باشد، درخواست به زبان آن ترجمه خواهد بود نامه، ترجمه اظهارنامه بین  آئین55 ماده 2هذا اگر طبق بند  مع

  المللی  ترجمه اظهارنامه بین55ـ2
المللی به آن  م شده یا زبانی که اظهارنامه بینالمللی به آن زبان تسلی هرگاه هیچ یک از زبانی که اظهارنامه بین) الف(

المللی را انجام دهد نباشد، با رعایت  المللی که باید بررسی مقدماتی بین زبان منتشر شده، مورد قبول مرجع بررسی مقدماتی بین
  :واهد نمود کهالمللی را به زبانی ارائه خ ای از اظهارنامه بین این بند، متقاضی همراه با درخواست، ترجمه) ب(شق 

  هم مورد قبول آن مرجع باشد،» 1«
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  .و هم یک زبان انتشار باشد» 2«
 ماده 1بند ) ب(فوق به آن اشاره شد در اجرای شق ) الف(المللی به زبانی که در بند  ای از اظهارنامه بین هرگاه ترجمه) ب(

المللی بخشی از همان اداره ملی یا  مقدماتی بینالمللی ارسال شده باشد و مرجع بررسی  نامه به مرجع جستجوی بین  آئین23
فوق نخواهد ) الف(ای بر طبق شق  المللی است، متقاضی ملزم به ارائه ترجمه الدولی باشد، که مرجع جستجوی بین سازمان بین

نامه صورت   آئین23ماده ) 1(بند ) ب(المللی براساس ترجمه تسلیمی بر طبق شق  در چنین موردی بررسی مقدماتی بین. بود
  .فوق ارائه نماید) الف(ای را بر طبق شق  خواهد گرفت، مگر این که متقاضی ترجمه

المللی از  فوق صادق نباشد، مرجع بررسی مقدماتی بین) ب(فوق رعایت نشود و شق ) الف(اگر الزام موضوع شق ) ج(
این . قول باشد، ترجمه الزم را ارائه دهدمتقاضی دعوت خواهد نمود که ظرف مهلتی که برحسب شرایط و اوضاع و احوال مع

المللی در هر زمان  تواند توسط مرجع بررسی مقدماتی بین این مهلت می. مهلت کمتر از یک ماه از تاریخ دعوتنامه نخواهد بود
  .قبل از این که تصمیمی اتخاذ شده باشد، تمدید گردد

. گردد را اجابت نماید، الزام مزبور رعایت شده تلقی میفوق دعوت ) ج(اگر متقاضی ظرف مهلت مقرره بر طبق بند ) د(
المللی مراتب را از همین قرار اعالم  اگر متقاضی چنین نکند، تقاضا تسلیم شده تلقی نخواهد شد و مرجع بررسی مقدماتی بین

  .خواهد نمود
  ها  ترجمه اصالحیه55ـ3
المللی الزم باشد، هر اصالحاتی که در اظهاریه مربوط  مه بیننامه، ترجمه اظهارنا  آئین55 ماده 2هرگاه بر طبق بند ) الف(

المللی در نظر گرفته  نامه به آن اشاره و متقاضی مایل است که در بررسی مقدماتی بین  آئین53 ماده 9به اصالحات موضوع بند 
ه در نظر گرفته شوند، به زبان آن نام  آئین66 ماده 1بند ) ج( معاهده که باید بر طبق شق 19شوند، و هر اصالحات موضوع ماده 

  .ها به زبان دیگری بوده یا تسلیم شده باشند، ترجمه آنها نیز ارائه خواهد شد هرگاه اینگونه اصالحیه. ترجمه خواهد بود
المللی از  فوق ارائه نشده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین) الف(هرگاه ترجمه الزم از یک اصالح مذکور در شق ) ب(

این . دعوت خواهد نمود که ظرف مهلتی که بر طبق شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، ترجمه مزبور را ارائه نمایدمتقاضی 
المللی، در هر زمان قبل  تواند توسط مرجع بررسی مقدماتی بین این مهلت می. مهلت کمتر از یک ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود

  .د گردداز این که تصمیمی اتخاذ شده باشد تمدی
المللی،  فوق، دعوت را اجابت ننماید، از لحاظ بررسی مقدماتی بین) ب(اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق ) ج(

  .اصالحیه در نظر گرفته نخواهد شد
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  های متعاقب  انتخاب56ماده 

  .هایی که بعد از درخواست تسلیم شوند  انتخاب56ـ1
المللی محقق  ای به دفتر بین ، به وسیله تسلیم اطالعیه)انتخاب متعاقب (انتخاب کشورها، متعاقب تسلیم درخواست) الف(

» 2«المللی و درخواست مشخص شده و حاوی مشخصات به نحو مذکور در جزء  در اعالمیه مزبور اظهارنامه بین. خواهد شد
  .نامه خواهد بود  آئین53 ماده 7بند ) ب(شق 

فوق برای کشورهای انتخاب شده مربوطه به وسیله متقاضی امضاء ) الف(، اعالمیه مذکور در شق )ج(با رعایت شق ) ب(
  .خواهد شد، یا اگر بیش از یک متقاضی برای آن کشورها وجود داشته باشد، توسط همه آنها امضاء خواهد شد

ن بخواهد که ای مبنی بر انتخاب متعاقب کشوری را تسلیم نمایند، که قانون ملی آ هرگاه دو یا چند متقاضی اعالمیه) ج(
های ملی باید به وسیله مخترع تسلیم شود، و هرگاه متقاضی برای آن کشور منتخب که همان مخترع است از امضاء  اظهارنامه

اعالمیه امتناع ورزد یا نتوان پس از تالش مقتضی او را یافت یا به او دسترسی پیدا نمود، احتیاجی به امضای اعالمیه به وسیله 
  اگر حداقل به وسیله یک متقاضی امضاء شود و» متقاضی مربوطه« بود آن متقاضی نخواهد

  المللی دایر به عدم امضای متقاضی مربوطه یا، کننده برای دفتر بین ای حاوی توضیح قانع ارائه اظهاریه» 1«

یا .  رعایت شده باشدنامه  آئین4 ماده 15بند ) ب(متقاضی مربوط تقاضا را امضاء ننموده باشد ولی الزامات شق » 2 «         
  .نامه رعایت شده باشد  آئین53 ماده 8بند ) ب(درخواست را امضاء نکرده باشد اما الزامات شق 

  .شود، به عنوان متقاضی در درخواست ضرورتی ندارد ذکر نام متقاضی برای کشوری که متعاقباً انتخاب می) د(

المللی، به   ماه از تاریخ حق تقدم تسلیم گردد، دفتر بین19از انقضاء ای دایر به انتخاب متعاقب پس  اگر اعالمیه) ه(         
 معاهده خواهد بود و اقدامات مذکور در 39ماده ) 1(بند ) الف(متقاضی اطالع خواهد داد که آن انتخاب فاقد اثر مقرر در شق 

  . معاهده انجام شود22بق ماده  معاهده، بایستی درخصوص آن اداره منتخب مربوطه ظرف مهلت قابل اعمال بر ط22ماده 

المللی به  ای دایر به انتخاب متعاقب به وسیله متقاضی به جای تسلیم به دفتر بین ، اعالمیه)الف(اگر با وجود شق ) و (         
فتر آن مرجع تاریخ وصول را بر روی اعالمیه مشخص نموده و آن را فوراً برای د. المللی تسلیم شود مرجع بررسی مقدماتی بین

المللی همان تاریخی است که فوقاً مشخص  چنین تلقی خواهد شد که وصول اعالمیه به دفتر بین. المللی ارسال خواهد نمود بین
  .شده است
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  المللی  مشخص نمودن اظهارنامه بین56ـ2
  .نامه مشخص خواهد شد  آئین53 ماده 6المللی به نحو مقرر در بند  اظهارنامه بین

  خواست مشخص نمودن در56ـ3
المللی تسلیم شده و به وسیله نام  درخواست به وسیله تاریخی که در آن تاریخ به مرجع صالحیتدار بررسی مقدماتی بین

  .آن مرجع مشخص خواهد شد
  های متعاقب  فرم انتخاب56ـ4

  :اعالمیه دایر به انتخاب متعاقب، ترجیحاً با کلمات زیر تنظیم خواهد شد
و تقاضای بررسی ) (متقاضی.... (به وسیله .... تحت شماره ..... در ..... للی تسلیمی به الم درخصوص اظهارنامه بین«

 معاهده همکاری در ثبت 31زیر را نیز بر طبق ماده ) های(امضاءکننده زیر کشور....) به .... المللی تسلیمی در  مقدماتی بین
  ».....نماید اختراعات انتخاب می

  متعاقبهای   زبان برای انتخاب56 ـ5
  .انتخاب متعاقب به همان زبان درخواست خواهد بود

  

   هزینه اقدام57ماده 

   الزام به پرداخت57ـ1
خواهد بود ) هزینه اقدام(المللی  ای به نفع دفتر بین المللی، مشمول پرداخت هزینه هر درخواست برای بررسی مقدماتی بین

  .ست به آن تسلیم شده است، وصول خواهد شدالمللی که درخوا که به وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین
   مبلغ57ـ2
  .ها خواهد بود مبلغ هزینه اقدام به نحو مقرر در جدول هزینه) الف(
  .]حذف شده است) [ب(
. پرداخت خواهد شد) پول مقرر(المللی  های مقرر توسط مرجع بررسی مقدماتی بین هزینه اقدام به پول یا یکی از پول) ج(

المللی انتقال داده شود، آن پول به راحتی قابل تسعیر به پول سوئیس  هنگامی که توسط آن مرجع به دفتر بینبا این تفاهم که 
المللی که پرداخت هزینه اقدام را به هر پولی غیر از پول سوئیس مقرر نماید، مبلغ  برای هر مرجع بررسی مقدماتی بین. باشد

نامه در ارتباط با آن   آئین15 ماده 2بند ) ب(ای که بر طبق شق   مشورت با ادارههزینه اقدام به هر پول مقرر را مدیر کل پس از
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ای وجود نداشته باشد، پس از مشورت با مرجعی که پرداخت به آن  گیرد، یا در صورتی که چنین اداره پول، مشورت صورت می
، به صورت گرد شده، معادل مبلغی به پول شود مبلغی که به این ترتیب تعیین می. پول را مقرر نموده، تعیین خواهد نمود

المللی به هر مرجع بررسی مقدماتی  این مبلغ توسط دفتر بین. ها تعیین شده است سوئیس خواهد بود که در جدول هزینه
  .المللی، که پرداخت به آن پول مقرر را تجویز نموده، اطالع داده شده، و در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت بین

های مقرر از همان تاریخ  ها مقرر شده، تغییر پیدا کند، مبلغ متناظر به پول هرگاه مبلغ هزینه اقدام که در جدول هزینه) د (         
  .ها اعمال خواهد شد درج مبلغ در جدول اصالح شده هزینه

 مدیرکل مبلغ جدید هرگاه نرخ تسعیر بین پول سوئیس و هرپول مقرر با آخرین نرخ تسعیر اعمال شده متفاوت شود،) ه(
  .به پول مقرر را بر طبق رهنمودهای مجمع تعیین خواهد نمود

شود، پس از دو ماه از انتشار آن در روزنامه رسمی قابل اعمال خواهد بود، با این قید که مرجع  مبلغی که جدیداً تعیین می
دو ماه به توافق برسند که در آن صورت مبلغ مذکور توانند درباره تاریخی در آن  المللی ذینفع و مدیرکل می بررسی مقدماتی بین

  .برای آن مرجع از آن تاریخ قابل اعمال خواهد بود
  مبلغ قابل پرداخت:  مهلت پرداخت57ـ 3

مشروط بر اینکه، . هزینه اقدام ظرف مدت یک ماه از تاریخی که در آن تاریخ درخواست تسلیم شده پرداخت خواهد شد
نامه ارسال شده باشد، هزینه اقدام ظرف مدت   آئین59 ماده 3المللی برطبق بند  ررسی مقدماتی بینهرگاه درخواست به مرجع ب

مبلغ قابل پرداخت همان مبلغی خواهد بود که در تاریخ تسلیم یا . یک ماه از تاریخ وصول بوسیله آن مرجع پرداخت خواهد شد
  .نامه قابل اجراء نخواهد بود  آئین59 ماده 3بند ) ه(مله اخیر شق از لحاظ دوج. تاریخ دریافت، برحسب مورد، قابل پرداخت است

  .[حذف شده است ]57 ـ 5 و 57ـ 4          
   استرداد57 ـ 6

  :المللی در موارد زیر هزینه اقدام را به متقاضی مسترد خواهد نمود مرجع بررسی مقدماتی بین
  المللی ارسال شود مسترد گردد، یا اگر درخواست قبل از اینکه توسط آن مرجع به دفتر بین» 1«

  .نامه تسلیم نشده تلقی گردد  آئین54 ماده 4اگر درخواست بر طبق بند » 2 «         
  

   ـ هزینه بررسی مقدماتی58ماده

   حق مطالبه هزینه58ـ 1
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ام بررسی تواند از متقاضی بخواهد که به نفع آن مرجع در قبال انج المللی، می هر مرجع بررسی مقدماتی بین) الف(
المللی محول  نامه به مراجع بررسی مقدماتی بین المللی و همچنین انجام سایر وظایفی که طبق معاهده و این آئین مقدماتی بین
  .را پرداخت نماید) هزینه بررسی مقدماتی(ای  شده، هزینه

. المللی تعیین خواهد شد بینالمللی، در صورت وجود، توسط مرجع بررسی مقدماتی  مبلغ هزینه بررسی مقدماتی بین) ب(
نامه در خصوص هزینه اقدام با   آئین57 ماده 3در مورد مهلت پرداخت هزینه بررسی مقدماتی و مبلغ قابل پرداخت، مقررات بند 

  .تغییرات مقتضی اجرا خواهد شد
هرگاه آن مرجع یک . دالمللی قابل پرداخت خواهد بو هزینه بررسی مقدماتی مستقیماً به مرجع بررسی مقدماتی بین) ج(

الدولی  اداره ملی باشد، آن هزینه به پولی که آن اداره تعیین نموده است، پرداخت خواهد شد، و هرگاه آن مرجع یک سازمان بین
پول آن کشور باشد، پرداخت  تسعیر به باشد، هزینه مزبور به پول کشور مقر آن سازمان یا هر پول دیگری که به راحتی قابل

  .خواهد شد
  ]حذف شده است[ 58ـ 2

   استرداد58ـ   3
المللی، حدود، در صورت وجود، و  هرگاه چنین تلقی شود که درخواست تسلیم نشده است، مراجع بررسی مقدماتی بین

ها هرگونه هزینه پرداختی به عنوان هزینه بررسی مقدماتی قابل استرداد است را به  شرایط، در صورت وجود، که به موجب آن
  .المللی فوراً این اطالعات را انتشار خواهد داد المللی اعالم خواهند نمود و دفتر بین دفتر بین

  ها های پرداخت هزینه  مکررـ تمدید مهلت58ماده 
  المللی  مکرر ـ دعوت توسط مرجع بررسی مقدماتی بین58ـ 1
بایست صورت گیرد اما مرجع  ا میه نامه، پرداخت  آئین58 ماده 1بند ) ب( و شق 57 ماده 3هرگاه بر طبق بند ) الف(

ای به آن پرداخت نشده است، یا اینکه مبلغ پرداختی به آن کافی برای   المللی تشخیص دهد که هیچ هزینه بررسی مقدماتی بین
باشد، آن مرجع از متقاضی دعوت خواهدنمود که ظرف مهلت یکماه  پوشش دادن به هزینه اقدام و هزینه بررسی مقدماتی نمی

 ماده 2ها را، عنداالقتضاء، همراه با هزینه پرداخت با تاخیر طبق بند  ریخ دعوت، مبلغ الزم برای پوشش دادن به آن هزینهاز تا
  .نامه، به آن پرداخت نماید  مکرر آئین58

ای را ارسال کرده باشد و ظرف مهلت مقرر  فوق دعوتنامه) الف(المللی طبق شق  هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین) ب(
 مکرر 58 ماده 2شق، متقاضی مبلغ مربوطه را به صورت کامل، شامل، عنداالقتضاء، هزینه پرداخت با تأخیر طبق بند . در آن
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المللی  ، درخواست تسلیم نشده تلقی خواهد شد و مرجع بررسی مقدماتی بین)ج(نامه پرداخت نکرده باشد، با رعایت شق  آئین
  .مراتب را اعالم خواهد نمود

فوق ) الف(المللی قبل از اینکه آن مرجع دعوتنامه را بر طبق شق  مبلغ دریافتی بوسیله مرجع بررسی مقدماتی بینهر ) ج(
نامه،   آئین58 ماده 1بند ) ب( یا شق 57 ماده 3ارسال نموده باشد، بر حسب مورد، دریافت شده قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند 

  .تلقی خواهد شد
فوق اقدام نموده ) ب(المللی قبل از اینکه آن مرجع بر طبق شق  بوسیله مرجع بررسی مقدماتی بینهر مبلغ دریافتی ) د(

  .فوق تلقی خواهد شد) الف(باشد، دریافت شده قبل از انقضای مهلت مقرر در شق 
   هزینه پرداخت با تأخیر58ـ 2
نامه، ممکن است، بوسیله   مکرر آئین58 ماده 1بند ) الف(ها در پاسخ به یک دعوت بر طبق شق  پرداخت هزینه) الف(

المللی، مشمول پرداخت هزینه پرداخت با تاخیر به نفع آن مرجع گردد، مبلغ هزینه مزبور به قرار زیر  مرجع بررسی مقدماتی بین
  :خواهد بود

  های پرداخت نشده که در دعوتنامه مشخص شده است، یا  درصد مبلغ هزینه50» 1«
  :فوق کمتر از هزینه اقدام باشد، مبلغی معادل با آن» 1«ه بر طبق جزء اگر مبلغ محاسبه شد» 2«
  .مبلغ هزینه پرداخت با تأخیر به هر حال، از دو برابر مبلغ هزینه اقدام بیشتر نخواهد بود) ب(

  

  المللی  ـ مرجع صالحیتدار بررسی مقدماتی بین59ماده 

   معاهده31ماده ) 2(بند ) الف( درخواست طبق شق 59ـ 1
کننده یا   معاهده، هر اداره دریافت31ماده ) 2(بند ) الف(های به عمل آمده بر طبق شق  در مورد درخواست) الف(
نامه قابل اجرای مذکور در بند  کننده برای یک کشور متعاهد، که ملزم به مقررات فصل دوم باشد، بر طبق شرایط موافقت عمل

المللی، صالح  المللی اطالع خواهد داد که کدام مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین  معاهده، به دفتر بین32ماده ) 3(و بند ) 2(
المللی فوراً این اطالعات را انتشار خواهد  دفتر بین. المللی تسلیم شده به آن خواهدبود های بین برای بررسی مقدماتی اظهارنامه

نامه با تغییرات مقتضی اعمال   آئین35 ماده 2د، مقررات بند المللی صالحیتدار باشن هرگاه چند مرجع بررسی مقدماتی بین. داد
  .خواهد شد

المللی به عنوان اداره  نامه و دفتر بین  آئین19 ماده 1بند ) الف(شق » 3«المللی بر طبق جزء  هرگاه اظهارنامه بین) ب(
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این ) الف(شق . ات مقتضی اعمال خواهد شدنامه با تغییر  آئین35 ماده 3بند ) الف(و ) ب(کننده، تسلیم شده باشد، شق  دریافت
نامه اعمال نخواهد   آئین19 ماده 1بند ) الف(شق » 3«کننده بر طبق جزء  المللی، به عنوان اداره دریافت ماده در مورد دفتر بین

  .شد
   معاهده31ماده ) 2(بند ) ب(ها طبق شق   درخواست59ـ 2

 معاهده، به هنگام تعیین مرجع صالحیتدار بررسی 31ماده ) 2(بند ) ب(های به عمل آمده بر طبق شق  در مورد درخواست
المللی است، تسلیم  المللی که به اداره ملی، که خود یک مرجع رسیدگی مقدماتی بین های بین المللی برای اظهارنامه مقدماتی بین

المللی نباشد، مجمع  سی مقدماتی بینشده باشد، مجمع ارجحیت را به آن مرجع خواهد داد و اگر آن اداره ملی یک مرجع برر
  .المللی خواهد داد که اداره مزبور آن را توصیه نموده باشد ارجحیت را به آن مرجع بررسی مقدماتی بین

  المللی  ارسال درخواست به مرجع صالحیتدار بررسی مقدماتی بین59ـ 3
المللی  لمللی یا یک مرجع بررسی مقدماتی بینا کننده، یک مرجع جستجوی بین اگر درخواست به یک اداره دریافت) الف(

المللی نیست، تسلیم شده باشد، آن اداره یا مرجع، تاریخ  المللی در مورد اظهارنامه بین که صالح برای انجام بررسی مقدماتی بین
که تصمیم بگیرد که بر المللی ارسال خواهد نمود، مگر این دریافت را روی درخواست درج نموده و درخواست را فوراً به دفتر بین

  .این بند عمل نماید) و(طبق شق 
  .المللی تاریخ دریافت را روی درخواست درج خواهد نمود المللی تسلیم شده باشد، دفتر بین اگر درخواست به دفتر بین) ب(
فوق ) ب( شق المللی ارسال شده باشد، یا به آن اداره بر طبق فوق به دفتر بین) الف(هرگاه درخواست بر طبق شق ) ج(

  :المللی فوراً تسلیم شده باشد، دفتر بین
المللی صالحیتدار وجود داشته باشد، تقاضا را به آن مرجع ارسال و مراتب را  اگر فقط یک مرجع بررسی مقدماتی بین» 1«

  به متقاضی اطالع خواهد داد، یا
 روز 15اضی دعوت خواهد نمود که ظرف مدت المللی صالح باشند، از متق اگر دو یا چند مرجع بررسی مقدماتی بین» 2«

المللی که باید   ماه از تاریخ حق تقدم، هرکدام که دیرتر باشد، مرجع صالحیتدار بررسی مقدماتی بین19از تاریخ دعوت یا 
  .درخواست به آن ارسال شود را مشخص نماید

المللی فوراً  فوق اعالم نماید، دفتر بین) ج (شق» 2«المللی بر طبق جزء  هرگاه مرجع صالحیتدار بررسی مقدماتی بین) د(
هرگاه چنین اعالمی از طرف . درخواست را به آن مرجع صالحیتدار بررسی مقدماتی اعالمی از طرف متقاضی ارسال خواهد نمود

  .دهمین نحو اعالم خواهد نمو المللی مراتب را به متقاضی صورت نگرفته باشد درخواست تسلیم نشده تلقی و دفتر بین
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ارسال شده باشد، چنین تلقی ) ج(المللی بر طبق بند  هرگاه درخواست به یک مرجع صالحیتدار بررسی مقدماتی بین) ه(
، هرکدام که مقتضی )ب(یا ) الف(خواهد شد که درخواست مزبور از طرف آن مرجع در تاریخ درج شده روی آن بر طبق شق 

که درخواستی که با این نحو ارسال گردیده در آن تاریخ بوسیله آن مرجع باشد، دریافت شده است، و چنین تلقی خواهد شد 
  .وصول شده است

فوق تسلیم شده، تصمیم بگیرد که درخواست ) الف(هرگاه یک اداره یا یک مرجع که درخواست به آن بر طبق شق ) و(
با تغییرات مقتضی اعمال ) ه(الی ) ج(قوق المللی ارسال نماید، ش مزبور را مستقیماً به مرجع صالحیتدار بررسی مقدماتی بین

  .خواهد شد
  

  ها  ـ برخی نقایص در درخواست یا انتخاب60ماده 

   نقایص در درخواست60ـ1
 ماده 2بند ) ب(، شق 53 ماده 2بند ) الف(شق » 4«تا » 1«، جزء 53 ماده 1اگر در درخواست، الزامات تعیین شده در بند 

المللی از متقاضی دعوت  نامه رعایت نشده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین  آئین55 ماده 1ند  و ب53 ماده 8 تا بند 3، بند 53
مهلت اعطائی، کمتر از . خواهد نمود که نقایص را ظرف مهلتی که بر حسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، رفع نماید

تواند در هر زمان تا قبل از اینکه  المللی می ی بیناین مهلت را مرجع بررسی مقدمات. یک ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود
  .تصمیمی اتخاذ شود، تمدید نماید

فوق دعوت را اجابت نماید، چنین تلقی خواهد شد که درخواست در ) الف(اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق ) ب(
ین نحو تسلیم شده، حداقل حاوی یک تاریخی که عمالً تسلیم شده، دریافت گردیده است، مشروط بر اینکه درخواستی که به ا

المللی را میسر سازد، در غیر اینصورت چنین تلقی خواهدشد که درخواست در تاریخی که  انتخاب بوده و شناسائی اظهارنامه بین
  .المللی در آن تاریخ رفع نقص را دریافت نموده، واصل شده است مرجع رسیدگی مقدماتی بین

فوق، دعوت را اجابت ننماید، چنین تلقی ) الف( اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق این بند،) د(با رعایت شق ) ج(
  .المللی نیز مراتب را به همین نحو اعالم خواهد نمود خواهد شد که تقاضا تسلیم نشده و مرجع بررسی مقدماتی بین

نامه،   آئین58 ماده 8بق بندفوق، مشخص شود که امضای الزم بر ط) الف(هرگاه پس از انقضای مهلت مقرر در شق ) د(
یا یک مطلب مقرر در خصوص یک متقاضی برای یک کشور منتخب خاص وجود ندارد، چنین تلقی خواهد شد که انتخاب آن 

  .است کشور صورت نگرفته
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ر المللی را به نقص مزبو المللی مشاهده شود، آن دفتر توجه مرجع بررسی مقدماتی بین اگر نقص به وسیله دفتر بین) ه(
  .فوق اقدام خواهد نمود) د(تا ) الف(جلب نموده و آن مرجع سپس بر طبق شقوق 

 و 66 ماده 1المللی بر طبق بند  ها نباشد، مرجع بررسی مقدماتی بین ای راجع به اصالحیه اگر درخواست حاوی اظهاریه) و(
  .نامه اقدام خواهد نمود  آئین69 ماده 1بند ) ب(یا شق ) الف(شق 

 معاهده همراه با 34ها بر طبق ماده  ها، حاوی مطلبی باشد، دایر بر اینکه اصالحیه ظهاریه راجع به اصالحیههرگاه ا) ز(
هائی تسلیم نشده باشند، مرجع بررسی  ولی در واقع چنین اصالحیه[ نامه  آئین53 ماده9بند) ج(شق ]اند  درخواست تسلیم شده

ها را تسلیم  شود، اصالحیه  که ظرف یک مهلت که در دعوتنامه تعیین میالمللی از متقاضی دعوت خواهد نمود مقدماتی بین
  .نامه اقدام خواهد نمود  آئین69 ماده 1بند ) ه(نماید و بر طبق شق 

  های متعاقب  نقایص در انتخاب60ـ2
المللی از   بیننامه رعایت نشده باشد، دفتر  آئین56اگر در اعالمیه مربوط به یک انتخاب متعاقب، الزامات ماده ) الف(

  .متقاضی خواهد خواست که نقایص را در ظرف مهلتی که بر حسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد رفع نماید

تواند قبل از اینکه تصمیمی اتخاذ شده باشد،  مهلت مزبور می.  این مهلت کمتر از یک ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود         
  .ددالمللی تمدید گر توسط دفتر بین

فوق اجابت نماید، چنین تلقی خواهد شد که اعالمیه در ) الف(اگر متقاضی، دعوت را ظرف مهلت مقرر در شق ) ب(
ای که به این نحو تسلیم شده، حداقل حاوی یک  تاریخی که عمالً تسلیم شده دریافت شده است،مشروط بر اینکه اعالمیه

میسر سازد؛ در غیر اینصورت چنین تلقی خواهد شد که اعالمیه در تاریخی که المللی را  انتخاب بوده و شناسائی اظهارنامه بین
  .المللی در آن تاریخ رفع نقص را دریافت نموده، واصل شده است مرجع رسیدگی مقدماتی بین

فوق دعوت را اجابت ننماید، چنین تلقی ) الف(این بند اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق ) د(با رعایت شق ) ج(
  .المللی مراتب را از همین قرار اعالم خواهد نمود د شد که اعالمیه تسلیم نشده و دفتر بینخواه

هرگاه در خصوص یک متقاضی برای یک کشور خاص انتخاب شده، مشخص شود که پس از انقضای مهلت موضوع ) د(
نی وجود ندارد، چنین تلقی خواهد شد که نامه یا نام یا نشا  آئین56 ماده 1بند ) ج(و ) ب(، امضای الزم بر طبق شق )الف(شق 

  .انتخاب متعاقب کشور صورت نگرفته است
  

  ها  ـ اطالع درخواست و انتخاب61ماده
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  المللی و متقاضی  اطالع به دفتر بین61ـ1
 1بند ) ب(المللی بر روی درخواست، تاریخ دریافت یا عنداالقتضاء، تاریخ مذکور در شق  مرجع بررسی مقدماتی بین) الف(

المللی ارسال و  المللی فوراً یا درخواست را برای دفتر بین مرجع بررسی مقدماتی بین. نامه را مشخص خواهد نمود  آئین60ماده 
المللی ارسال، واصل آن را در بایگانی خود  کپی آن را در بایگانی خود ضبط خواهد نمود، یا اینکه کپی آن را برای دفتر بین

  .نماید نگاهداری می
هرگاه درخواست بر . المللی فوراً تاریخ دریافت درخواست را به متقاضی اطالع خواهد داد رجع بررسی مقدماتی بینم) ب(

نامه تسلیم نشده،   آئین60 ماده 1بند ) ج( مکرر یا شق 58 ماده 1بند ) ب(، شق 55 ماده 2بند ) د(، شق 54 ماده 4طبق بند 
نامه صورت گرفته تلقی نشده باشد، مرجع بررسی   آئین60 ماده 1بند ) د( شق تلقی شده باشد، یا هرگاه یک انتخاب بر طبق

  .المللی اطالع خواهد داد المللی، مراتب را به متقاضی و دفتر بین مقدماتی بین
. المللی دریافت و تاریخ دریافت هر اطالعیه دایر به انتخاب متعاقب را فوراً به متقاضی اطالع خواهد داد دفتر بین) ج(

 2بند ) ب( یا شق 56 ماده 1بند ) و(المللی یا عنداالقتضاء تاریخ مقرر در شق  اریخ مزبور، تاریخ واقعی دریافت بوسیله دفتر بینت
 اطالعیه تسلیم نشده، تلقی شده باشد یا هرگاه یک 60 ماده 2بند ) ج(هرگاه اطالعیه بر طبق شق . نامه خواهد بود  آئین60ماده 

المللی مراتب را به متقاضی  نامه صورت گرفته تلقی نشده باشد، دفتر بین  آئین60 ماده 2بند ) د( شق انتخاب متعاقب بر طب
  .اطالع خواهد داد

   اطالع به ادارات منتخب61ـ2
  .المللی محقق خواهد شد  معاهده بوسیله دفتر بین31ماده ) 7(اطالعیه مقرر در بند ) الف(
ای که حق تقدم آن ادعا  المللی، نام متقاضی، تاریخ تسلیم اظهارنامه  اظهارنامه بیندر اطالعیه، شماره و تاریخ تسلیم) ب(

المللی ـ و در مورد یک  تاریخ دریافت درخواست بوسیله مرجع بررسی مقدماتی بین) هرگاه حق تقدم ادعا شده باشد(شده 
  .واهد شدانتخاب متعاقب ـ تاریخ دریافت اطالعیه دایر به تحقق انتخاب متعاقب،مشخص خ

های محقق شده، پس از  انتخاب.  معاهده به اداره منتخب ارسال خواهد شد20اطالعیه همراه با مکاتبه مقرر در ماده ) ج(
  .این مکاتبه، فوراً پس از انجام آنها اطالع داده خواهدشد

 معاهده، تقاضای صریحی را از 40ماده ) 2( معاهده، متقاضی بر طبق بند 20هرگاه قبل از انجام مکاتبه مقرر در ماده ) د(
المللی بنا به تقاضای متقاضی یا اداره منتخب، فوراً مکاتبه مزبور را با آن اداره، انجام  یک اداره منتخب به عمل آورد، دفتر بین

  .خواهد داد
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   اطالعات برای متقاضی61ـ3
نامه و ادارات منتخب اعالم شده بر طبق بند  ین آئ61 ماده 2المللی، متقاضی را کتباً از اطالعیـه مذکور در بند  دفتر بین

  . معاهده مطلع خواهد ساخت31ماده ) 7(
   انتشار در روزنامه رسمی61ـ4

المللی، فوراً پس از تسلیم درخواست   ماه از تاریخ حق تقدم تسلیم شده باشد، دفتر بین19هرگاه درخواستی قبل از انقضاء 
المللی، اطالعات مربوط به درخواست و کشورهای منتخب مربوطه را به نحو مقرر  ارنامه بینالمللی، اظه ولی نه قبل از انتشار بین

  .های اداری، در روزنامه رسمی انتشار خواهد داد در دستورالعمل
  

  المللی  معاهده برای مرجع بررسی مقدماتی بین19ها برطبق ماده   ـ نسخه اصالحیه62ماده

  یم درخواست اصالحات انجام شده قبل از تسل62ـ1
ای از هر  المللی فوراً نسخه المللی، دفتر بین ای از آن از مرجع بررسی مقدماتی بین پس از دریافت یک درخواست یا نسخه

 معاهده و هر اظهاریه مذکور در آن ماده را به آن مرجع ارسال خواهد داشت، مگر اینکه مرجع مزبور 19اصالحیه موضوع ماده 
  .ای را دریافت کرده است ال چنین نسخهاعالم نموده باشد که قب

   اصالحات انجام شده پس از تسلیم درخواست62ـ2
 معاهده، درخواستی قبالً تسلیم شده باشد، مرجح است که متقاضی 19اگر در زمان تسلیم هرگونه اصالحیه موضوع ماده 

 و هرگونه اظهاریه مذکور در آن ماده را نیز به مرجع ها ای از این اصالحیه المللی، نسخه ها به دفتر بین همزمان با تسلیم اصالحیه
ها و اظهاریه را به آن مرجع  ای از این اصالحیه المللی فوراً نسخه در هر حال دفتر بین. المللی تسلیم نماید رسیدگی مقدماتی بین

  .ارسال خواهد نمود
  

  المللی  ـ حداقل الزامات برای مراجع بررسی مقدماتی بین63ماده

  ریف حداقل الزامات تع63ـ1
  : معاهده به قرار زیر خواهد بود32ماده ) 3(حداقل الزامات مذکور در بند 

 نفر مستخدم تمام وقت و واجد خصوصیات فنی کافی برای 100الدولی حداقل باید دارای  اداره ملی یا سازمان بین» 1«
  ها باشند؛  انجام بررسی
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نامه که به نحو مناسب برای اهداف بررسی منظم   آئین34د مذکور در ماده اداره یا سازمان مذکور باید حداقل اسنا» 2«
  شده باشد را به سهولت در دسترس داشته باشد؛

های فنی مورد نظر، انجام دهند و  توانند بررسی را در رشته اداره یا سازمان مذکور باید دارای کارکنانی باشند که می» 3«
ها نوشته یا  نامه به آن زبان  آئین34هائی که حداقل اسناد مذکور در ماده  م برای فهم زبانک از لحاظ زبان توانائی الزم را دست

  .اند دارا باشند ترجمه شده

  المللی  ـ سابقه اختراع ادعائی برای بررسی مقدماتی بین64ماده

   سابقه اختراع ادعائی64ـ1
ها  شامل نقشه(از طریق افشاء کتبی ) اط با اختراع ادعائی معاهده، هر چیزی که در ارتب33ماده ) 3(و بند ) 2(از لحاظ بند 

در هرجائی از جهان در دسترس عموم گذارده شده باشد، به عنوان سابقه اختراع ادعائی تلقی خواهد شد، ) و سایر تصاویر
  .مشروط بر اینکه در دسترس قرار گرفتن مزبور قبل از تاریخ مربوطه محقق شده باشد

  :فوق تاریخ مربوطه عبارت خواهد بود از) لفا(از لحاظ شق ) ب (
  المللی است؛ المللی که تحت بررسی مقدماتی بین المللی اظهارنامه بین زیر، تاریخ تسلیم بین» 2«با رعایت جزء » 1«
المللی به صورت معتبری حق تقدم اظهارنامه مقدمی را ادعا  المللی تحت بررسی مقدماتی بین هرگاه اظهارنامه بین» 2«

  .ماید، تاریخ تسلیم آن اظهارنامه مقدمن
   افشاهای غیرمکتوب64ـ2

افشاء (در مواردی که در دسترس عموم قراردادن از طریق افشاء شفاهی، استفاده، نمایش و یا سایر وسایل غیرکتبی 
ریخ اینگونه افشاء نامه صورت گرفته باشد و تا  آئین64 ماده 1بند ) ب(قبل از تاریخ مربوط به نحو مقرر در شق ) غیرکتبی

غیرکتبی در یک افشاء مکتوبی که در دسترس عموم قرار گرفته و تاریخ آن همان تاریخ مربوط یا دیرتر از آن باشد، منعکس 
هذا  مع.  معاهده تلقـی نخواهد شد33ماده ) 3(و بند ) 2(شود، افشاء غیرمکتوب بخشی از سابقه اختراع ادعائی، از لحاظ بند 

  .نامه جلب خواهدنمود  آئین70 ماده 9المللی توجه را به چنین افشاء غیرکتبی به نحو مقرر در بند  دماتی بینگزارش بررسی مق

   برخی اسناد منتشر شده64ـ3          
نامه انتشار   آئین64 ماده 1در مواردی که هر اظهارنامه یا هر اختراع ثبت شده که اگر قبل از تاریخ مربوطه مذکور در بند 

 معاهده، سابقه اختراع ادعائی تلقی شود، در همان تاریخ مربوطه یا دیرتر از 33ماده ) 3(و ) 2(توانست از لحاظ بند   مییافت می
آن انتشار یافته باشد، ولی قبل از تاریخ مربوطه تسلیم شده یا حق اولویت یک اظهارنامه قبلی که قبل از تاریخ مربوطه تسلیم 
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 33ماده ) 3(و ) 2(رنامه منتشره یا اختراع ثبت شده، بخشی از سابقه اختراع ادعائی از لحاظ بند شده را ادعا نماید، چنین اظها
المللی توجه را به چنین اظهارنامه یا اختراع ثبت شده به نحو مقرر  هذا گزارش بررسی مقدماتی بین مع. معاهده تلقی نخواهدشد

  .نامه جلب خواهد نمود  آئین70 ماده 10در بند 
  

   ـ گام ابتکاری یا نا آشکار بودن65ماده

   روش مربوط به سابقه اختراع ادعائی65ـ 1
المللی، رابطه هر ادعای خاص با سابقه اختراع ادعائی بطور   معاهده، در هر بررسی مقدماتی بین33ماده ) 3(از لحاظ بند 

اد یا بخشی از آنها به صورت جداگانه در نظر بررسی مزبور رابطه ادعا را نه تنها با یکایک اسن. کلی در نظر گرفته خواهد شد
هائی برای شخصی که  های اسناد، هرگاه چنین ترکیب های اینگونه اسناد یا بخش گیرد، بلکه همچنین رابطه آن را با ترکیب می

  .در فن مربوط دارای مهارت است واضح و آشکار باشد، نیز در نظر خواهد گرفت
   تاریخ مربوط65ـ 2

، تاریخی است که در بند )نا آشکار بودن( معـاهـده، تاریخ مربوط برای بررسی یک گام ابتکاری 33ماده ) 3(از لحـاظ بند 
  .نامه مقرر شده است  آئین64 ماده 1

  

  المللی  کار مرجع بررسی مقدماتی بین  ـ آئین66ماده

  المللی  مبنای بررسی مقدماتی بین66ـ 1
  .المللی تسلیمی خواهد بود المللی مبتنی بر اظهارنامه بین د، بررسی مقدماتی بیناین بن) د(تا ) ب(با رعایت شقوق ) الف(
 66 مکرر ماده 4 معاهده، در زمان تسلیم درخواست یا با رعایت بند 34هائی را طبق ماده  تواند اطالحیه متقاضی می) ب(

  .المللی تسلیم نماید نامه، تا قبل از تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین آئین
المللی در   معاهده که قبل از تسلیم درخواست ارائه شود، از لحاظ بررسی مقدماتی بین19هر اصالحیه به موجب ماده ) ج(

  . معاهده، باطل تلقی شده یا اصالحیه جایگزین شده باشد34نظر گرفته خواهد شد، مگر اینکه بوسیله اصالحیه بر طبق ماده 
 34 که بعد از تسلیم درخواست ارائه شود و هر اصالحیه که به موجب ماده  معاهده19هر اصالحیه به موجب ماده ) د(

 66 مکرر ماده 4المللی، با رعایت بند  المللی تسلیم شود، از لحاظ بررسی مقدماتی بین معاهده به مرجع بررسی مقدماتی بین
  .نامه، در نظر گرفته خواهد شد آئین
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المللی تهیه نشده،  ها هیچ گزارش جستجوی بین تی که در ارتباط با آننیازی نیست که ادعاهای مربوط به اختراعا) ه(
  .الملل قرار گیرند موضوع بررسی مقدماتی بین

  المللی  اولین نظریه کتبی مرجع بررسی مقدماتی بین66ـ 2
  المللی اگر مرجع بررسی مقدماتی بین) الف (
   معاهده وجود دارد،34ده ما) 4(های مذکور در بند  تشخیص دهد که هرکدام از وضعیت» 1«
المللی باید در خصوص هر ادعایی به علت اینکه ادعای اختراعی در  تشخیص دهد که گزارش بررسی مقدماتی بین» 2«

رسد که کاربرد صنعتی داشته باشد،  یا به نظر نمی) رسد به نظر ناآشکار نمی(رسد، شامل گام ابتکاری نیست  آن به نظر جدید نمی
  منفی باشد،

نامه، برخی نقایص وجود  المللی بر طبق معاهده یا مقررات آئین  مالحظه نماید که در فرم یا محتوای اظهارنامه بین»3«
  دارد،

  المللی تسلیمی است، ای فـراتر از افـشاء در اظـهارنامه بیـن تشخـیص دهـد که اصـالحیه» 4«
ها یا این موضوع که آیا ادعاها کامالً به وسیله  نقشهمایل باشد که نقطه نظرات مربوط به وضوح ادعاها، توصیف و » 5«

  المللی منضم باشد، شوند یا خیر به گزارش بررسی مقدماتی بین توصیف تائید می
المللی تهیه نشده  شود به اختراعی که در خصوص آن هیچ گزارش جستجوی بین تشخیص دهد که ادعا مربوط می» 6«

  المللی در خصوص آن ادعا انجام نشود، یا  بینو تصمیم گرفته باشد که بررسی مقدماتی
المللی  تشخیص دهد که فهرست ترتیب نوکلئوتید و یا اسید آمینه نحوی که بتوان یک بررسی مقدماتی بین» 7«

  معناداری را انجام داد در اختیار آن نیست،
کننده  ه قانون ملی اداره ملی عملهرگا. در آنصورت مرجع مذکور، مراتب را به متقاضی به صورت کتبی اطالع خواهد داد

المللی، مجاز نداند که ادعاهای وابسته مرکب، به نحوی متفاوت از آنچه در جمالت دوم و  به عنوان مرجع بررسی مقدماتی بین
تواند در صورت عدم  المللی، می نامه مقرر شده، تدوین شوند، مرجع بررسی مقدماتی بین  آئین6 ماده 4بند ) الف(سوم شق 

در چنین موردی مرجع مزبور مراتب را کتباً به .  معاهده را اعمال نماید34ماده ) 4(بند ) ب(ستفاده از آن روش ادعا کردن، شق ا
  .متقاضی اطالع خواهد داد

  .المللی به طور کامل بیان خواهد شد در اطالعیه، دالیل نظریه مرجع بررسی مقدماتی بین) ب(
ها تسلیم   به عمل خواهد آمد که یک پاسخ کتبی را، عنداالقتضاء، همراه با اصالحیهدر اطالعیه، از متقاضی دعوت) ج(
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  .نماید
این . مهلت بر طبق شرایط و اوضاع و احوال معقول خواهد بود. اطالعیه، یک مهلتی را برای پاسخ تعیین خواهد نمود) د(

هلت مذکور کمتر از یک ماه پس از تاریخ مذکور نخواهد در هیچ موردی م. مهلت معموالً دو ماه پس از تاریخ اطالعیه خواهدبود
المللی در همان تاریخ اطالعیه ارسال شده باشد، این مهلت حداقل دو ماه پس از تاریخ  هرگاه گزارش جستجوی بین. بود

متقاضی قبل از تواند در صورت تقاضای  این مهلت بیش از سه ماه پس از تاریخ مذکور نخواهد بود ولی می. اطالعیه خواهد بود
  .انقضای آن تمدید شود

  المللی  پاسخ رسمی به مرجع بررسی مقدماتی بین66ـ 3
نامه از طریق   آئین66 ماده 2بند ) ج(المللی مذکور در شق تواند به دعوت مرجع بررسی مقدماتی بین متقاضی می) الف(

  .ها، بر حسب مورد، یا به هر دو طریق پاسخ دهد یم استداللها یا ـ اگر او با نظریه آن مرجع مخالف باشد ـ با تسل ارائه اصالحیه
  .المللی تسلیم خواهد شد هر پاسخ مستقیماً به مرجع بررسی مقدماتی بین) ب(
  ها ها یا استدالل  فرصت اضافی برای تسلیم اصالحیه66ـ 4
تواند چنین کند که  صادر نماید میالمللی باشد که، یک یا چند نظریه کتبی دیگر را  اگر مرجع بررسی مقدماتی بین) الف(

  .نامه اعمال خواهد شد  آئین66 ماده 3 و 2در این صورت بند 
تواند یک یا چند فرصت اضافی را در اختیار وی برای  المللی می بنا به تقاضای متقاضی، مرجع بررسی مقدماتی بین) ب(

  .ها قرار دهد ها یا استدالل تسلیم اصالحیه
  ها ها و استدالل حیه بررسی اصال66 مکرر ـ4

المللی شروع به تنظیم نظریه یا گزارش بررسی  ها پس از اینکه مرجع بررسی مقدماتی بین ها یا استدالل اگر اصالحیه
ها الزم نیست که در نظریه کتبی یا گزارش مزبور  ها یا استدالل المللی نموده باشد، واصل گردد، این اصالحیه مقدماتی بین
  .ملحوظ گردند

   اصالحیه66 ـ5
های خاص به  ها، ازجمله ابطال ادعاها، حذف عبارات در توصیف، یا حذف نقشه هرنوع تغییر در ادعاها، توصیف یا نقشه

  .جز اصالح اشتباهات فاحش، به عنوان اصالحیه محسوب خواهد شد
   ارتباطات غیر رسمی با متقاضی66 ـ6

ن از طریق تلفن، کتبی، یا از طریق مصاحبه شخصی با متقاضی تواند در هر زما المللی می مرجع بررسی مقدماتی بین
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مرجع مزبور بنا بر تشخیص خود در خصوص اینکه آیا مایل است در صورت تقاضای متقاضی بیش از یک . ارتباط برقرار نماید
گیری خواهد  مصاحبه شخصی با وی داشته باشد یا مایل است به هر مکاتبه غیررسمی کتبی از متقاضی پاسخ دهد، تصمیم

  .نمود
   سند حق تقدم66ـ7
باشد که حق اولویت آن در اظهارنامه  ای از اظهارنامه داشته المللی احتیاج به نسخه اگر مرجع بررسی مقدماتی بین) الف(

ی مقدماتی اگر مرجع بررس. تقاضا، فوراً نسخه مزبور را در اختیار قرار خواهد داد المللی، بنا به المللی ادعا شده، دفتر بین بین
نامه را رعایت ننموده، نسخه مزبور را در اختیار قرار ندهد،  آئین) 17(ماده ) 1(المللی به علت اینکه متقاضی الزامات بند  بین

  .ای تهیه خواهد شد که حق تقدم ادعا نشده است المللی به گونه گزارش بررسی مقدماتی بین
های مرجع  المللی ادعا شده به زبانی غیر از زبان یا یکی از زبان مه بینای که حق تقدم آن در اظهارنا اگر اظهارنامه) ب(

تواند در صورتیکه اعتبار ادعای حق تقدم برای تنظیم نظریه مذکور  المللی، تنظیم شده باشد، آن مرجع می بررسی مقدماتی بین
ای به آن  و ماه از تاریخ دعوت، ترجمه معاهده موضوعیت داشته باشد، از متقاضی دعوت نماید که ظرف د33ماده) 1(در بند 

تواند  الملللی می ای ارائه نشود، گزایش بررسی مقدماتی بین اگر ظرف مهلت مذکور ترجمه. ها را تسلیم نماید زبان یا یکی از زبان
  .ای تهیه شود که حق تقدم ادعا نشده است به گونه

  ها  شکل اصالحیه66 ـ8
المللی که به علت   متقاضی خواسته خواهد شد، که برای هر ورقه از اظهارنامه بیناین بند، از) ب(با رعایت شق ) الف(

ای که به همراه اوراق جایگزین  در نامه. شود، یک ورقه جایگزین را تسلیم نماید یک اصالحیه با ورقه تسلیمی قبلی متفاوت می
زین جلب و ترجیحاً دالیل اصالحیه شرح داده خواهد های بین اوراق جایگزین شده و اوراق جایگ شود، توجه به تفاوت تسلیم می

  .شد
) الف(هرگاه اصالحیه از حذف عبارات یا تغییرات یا اضافات جزئی تشکیل شده باشد، ورقه جایگزین مذکور در شق ) ب(

بر اینکه به واضح المللی حاوی تغییرات یا اضافات باشد، مشروط  ای از ورقه مربوطه در اظهارنامه بین تواند نسخه این بند، می
ای به بطالن کل ورقه منجر شود، آن  تا آنجا که هر اصالحیه. ای وارد نیاید بودن و امکان تکثیر مستقیم آن ورقه لطمه

  .ای که ترجیحاً دالیل اصالحیه را نیز توضیح دهد، ارسال خواهد شد اصالحیه طی نامه
  ها  زبان اصالحیه66ـ9
المللی به زبانی غیر از زبانی که به آن زبان انتشار یافته،  ین بند، اگر اظهارنامه بینا) ج(و ) ب(با رعایت شقوق ) الف(
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  . به زبان انتشار تسلیم خواهد شد66 ماده 8تسلیم شده باشد، هر اصالحیه و هر نامه مذکور در بند 
المللی صورت  از اظهارنامه بینای  المللی بر اساس ترجمه نامه، بررسی مقدماتی بین  آئین55 ماده 2اگر بر طبق بند ) ب(

  .فوق، به آن زبان ترجمه، تسلیم خواهد شد) الف(چنین نامه مذکور در شق  گرفته باشد، هر اصالحیه و هم
فوق تسلیم نشود، ) ب(یا ) الف(نامه، اگر یک اصالحیه یا نامه به زبان مقرر در شق   آئین55 ماده 3با رعایت بند ) ج(

المللی عملی باشد، از متقاضی دعوت  المللی، اگر با توجه به مهلت تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین مرجع بررسی مقدماتی بین
که بر حسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، در اختیار قرار  خواهد نمود که اصالحیه یا نامه را به زبان مقرر، ظرف مهلتی

  .دهد
دعوت مربوط به ارائه یک اصالحیه را به زبان مقرر اجابت ننماید، فوق، ) ج(اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در بند ) د(

فوق، دعوت ) ج(اگر متقاضی، ظرف مهلت مقرر در شق . المللی در نظر گرفته نخواهد شد اصالحیه در بررسی مقدماتی بین
المللی، در نظر گرفتن  ماتی بینفوق به زبان مقرر را اجابت ننماید، از لحاظ بررسی مقد) الف(مربوط به ارائه نامه مذکور در شق 

  .اصالحیه ضروری نخواهد بود
  

   معاهده34ماده ) 4(بند ) الف(شق » 1« ـ موضوع طبق جزء 67ماده

   تعریف67ـ1
المللی  المللی را درباره اظهارنامه بین المللی خواسته نخواهد شد که بررسی مقدماتی بین از هیچ مرجع بررسی مقدماتی بین

  :شود، یکی از موارد زیر باشد ضوع آن و تا آنجا که به آن مربوط میانجام دهد اگر مو
  های علمی و ریاضی، نظریه» 1«
های نباتی یا حیوانی یا فرایندهای اساساً بیولوژیکی برای تولید نباتات و حیوانات، غیر از فرایندهای  گونه» 2«

  میکروبیولوژیکی و محصوالت این فرآیندها،
  ها، های فکری محض یا انجام بازی وشهای انجام کسب و کار، فعالیتطرحها، قواعد یا ر» 3«
  های تشخیص طبی، چنین روش های معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق جراحی یا درمان و هم روش» 4«
  ارائه محض اطالعات،» 5«
المللی برای  بررسی مقدماتی بینالمللی مجهز برای انجام  ای تا آنجا که مرجع بررسی مقدماتی بین های رایانه برنامه» 6«

  .ها نباشد اینگونه برنامه
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  )المللی بررسی مقدماتی بین( ـ فقدان اصل وحدت اختراع 68ماده

   عدم دعوت برای محدودسازی یا پرداخت68ـ 1
المللی تشخیص دهد که الزام وحدت اختراع رعایت نشده و تصمیم بگیرد که از  هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین

 34ماده ) 4(بند ) ب(های اضافی را بپردازد، آن مرجع با رعایت شق  ضی دعوت ننماید که ادعاها را محدود نماید، یا هزینهمتقا
المللی، بررسی مقدماتی را آغاز خواهد نمود، ولی در  نامه در ارتباط با کلیه اظهارنامه بین  آئین66 ماده 1بند ) هـ(معاهده و شق 

دهد که الزام وحدت اختراع تحقق  المللی، اعالم خواهد نمود که تشخیص می رش بررسی مقدماتی بیناظهارنظر کتبی و در گزا
  .نیافته، و دالیل آن را مشخص خواهد ساخت

   دعوت برای محدودسازی یا پرداخت68ـ 2
ه از المللی تشخیص دهد که الزام وحدت اختراع رعایت نشده و تصمیم بگیرد ک هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین

های اضافی را پرداخت نماید، آن مرجع الاقل یک امکان  متقاضی دعوت کند که، بنظر خود، ادعاها را محدود کند، یا هزینه
های اضافی و دالیلی که بر طبق آن  محدودسازی که بنظرش، مطابق با الزام قابل اعمال خواهد بود، را مشخص و مبلغ هزینه

مرجع به طور هم زمان با در . المللی الزام وحدت اختراع را رعایت ننموده معلوم خواهد نمود تشخیص داده شده که اظهارنامه بین
نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مورد، مهلتی را برای اجابت دعوت تعیین خواهد نمود؛ این مدت کمتر از یکماه و بیشتر از 

  .دو ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود
  های اضافی  هزینه68ـ 3
 معاهده، به وسیله مرجع 34ماده) 3(بند ) الف(المللی بر طبق شق  مبلغ هزینه اضافی برای بررسی مقدماتی بین) الف(

  .المللی تعیین خواهدشد صالحیتدار بررسی مقدماتی بین
ه مرجع  معاهده، مستقیماً ب34ماده ) 3(بند ) الف(المللی بر طبق شق  مبلغ هزینه اضافی برای بررسی مقدماتی بین) ب(

  .المللی قابل پرداخت خواهد بود بررسی مقدماتی بین
تواند ضمن اعتراض، هزینه اضافی را، همراه با یک اظهاریه مستدل، دایر بر اینکه در اظهارنامه  هر متقاضی می) ج(

این اعتراض به . ت کندالمللی الزام وحدت اختراع رعایت شده، یا اینکه مبلغ هزینه اضافی درخواستی بسیار زیاد است، پرداخ بین
المللی یا هر مرجع صالحیتدار عالیتر مورد بررسی قرار  وسیله یک هیئت سه نفره یا جلسه خاص مرجع بررسی مقدماتی بین

خواهد گرفت که تا آنجا که تشخیص دهد اعتراض موجه است، دستور به استرداد کل یا قسمتی از هزینه اضافی به متقاضی 
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ضای متقاضی متن اعتراض و تصمیم متخده در قبال آن به نحو توامان، به صورت ضمیمه گزارش بررسی بنا به تقا. خواهد داد
  .المللی، به ادارات منتخب ارسال خواهد شد مقدماتی بین

فوق، نباید از هر شخصی که تصمیم مورد ) ج(هیئت سه نفره، جلسه خاص یا مرجع عالیتر صالحیتدار مذکور در شق ) د(
  .خاذ نموده تشکیل شوداعتراض را ات

المللی  ، متقاضی هزینه اضافی را همراه با اعتراض پرداخت نموده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین)ج(هرگاه طبق بند ) ه(
ای را برای  تواند پس از یک بررسی اولیه درباره موجه بودن دعوت به پرداخت هزینه اضافی، از متقاضی بخواهد که هزینه می

هزینه اعتراض ظرف مدت یکماه از تاریخ اطالع نتایج بررسی به متقاضی، . پرداخت نماید) هزینه اعتراض(بررسی اعتراض 
هرگاه هیئت سه نفره، . اگر هزینه اعتراض باین نحو پرداخت نشود، اعتراض مسترد شده تلقی خواهد شد. پرداخت خواهد شد

متقاضی  د که اعتراض کامالً موجه است، هزینه اعتراض به فوق تشخیص ده) ج(جلسه خاص یا مرجع عالیتر مذکـور در بند 
  .مسترد خواهد شد

   روش در مورد محدودسازی ناکافی ادعاها68ـ 4
المللی  اگر متقاضی ادعاها را محدود نماید ولی کافی برای رعایت الزام وحدت اختراع نباشد، مرجع بررسی مقدماتی بین

  . معاهده اقدام خواهد نمود34ماده ) 3(بند ) ج(به نحو مقرر در شق 
   اختراع اصلی68 ـ 5

 معاهده، در صورت وجود شک و تردید درباره اینکه کدام اختراع اصلی است، اختراعی 34ماده ) 3(بند ) ج(از لحاظ شق 
  .که اول در ادعاها ذکر شده به عنوان اختراع اصلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  

  المللی ماتی بین ـ آغاز و مهلت بررسی مقد69ماده

  المللی  آغاز بررسی مقدماتی بین69ـ 1
المللی، زمانی که، درخواست و یکی از این دو مورد  این بند، مرجع بررسی مقدماتی بین) ه(تا ) ب(با رعایت شقوق ) الف(

) 17(ماده ) 2(ند ب) الف(المللی برطبق شق  المللی یا اعالمیه مربوط به اعالم مرجع جستجوی بین یعنی گزارش جستجوی بین
المللی تهیه نخواهد شد را بصورت توأمان در اختیار داشته باشد، بررسی  معاهده، دایر بر اینکه هیچ گزارش جستجوی بین

  .المللی را آغاز خواهد نمود مقدماتی بین
ی به عنوان مرجع الدول المللی، بخشی از همان اداره ملی یا سازمان بین اگر مرجع صالحیتدار بررسی مقدماتی بین) ب(
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المللی مایل باشد و با  تواند، اگر مرجع بررسی مقدماتی بین الملی می المللی باشد، بررسی مقدماتی بین صالحیتدار جستجوی بین
  .المللی آغاز شود این بند، همزمان با جستجوی بین) د(رعایت شق 

 معاهده باید در 19ها بر طبق ماده  ینکه، اصالحیهها، حاوی مطلبی باشد دال بر ا هرگاه اظهاریه مربوط به اصالحیه) ج(
ای از  المللی، قبل از دریافت نسخه ، مرجع بررسی مقدماتی بین)نامه  آئین53 ماده9بند ) الف(شق ) 1(جزء (نظر گرفته شوند 

  .المللی را آغاز نخواهد نمود های مربوطه، بررسی مقدماتی بین اصالحیه
المللی باید به حالت تعلیق درآید  ها حاوی مطلبی باشد که آغاز بررسی مقدماتی بین الحیههرگاه اظهاریه مربوط به اص) د(

  :المللی قبل از مرجع بررسی مقدماتی بین) نامه  آئین53 ماده 9بند ) ب(شق (
   معاهده،19ای از هر اصالحیه به عمل آمده بر طبق ماده  دریافت نسخه» 1«
   معاهده انجام دهد، یا،19بر اینکه او مایل نیست اصالحاتی را بر طبق دریافت اعالمیه از متقاضی دایر » 2«
  .المللی را آغاز نخواهدنمود تقدم، هرکدام که زودتر باشد، بررسی مقدماتی بین  ماه از تاریخ حق20منقضی شدن » 3«
اهده همراه با درخواست  مع34ها برطبق ماده ها، حاوی مطلبی باشد که اصالحیه اصالحیه هرگاه اظهاریه مربوط به) ه(

هائی تسلیم نشده باشد، مرجع بررسی مقدماتی  ، اما در واقع چنین اصالحیه)نامه  آئین53 ماده9بند) ج(شق(اند  تسلیم شده
نامه،   آئین60 ماده1بند) ز(ها یا قبل از انقضاء مهلت تعیین شده در دعوتنامه مذکور در شق  المللی، قبل از دریافت اصالحیه بین
  .المللی را آغاز نخواهدنمود دام که زودتر باشد، بررسی مقدماتی بینهرک

  المللی  مهلت برای بررسی مقدماتی بین69ـ 2
  :شرح زیر خواهدبود المللی هرکدام که دیرتر منقضی شوند به مهلت برای تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین

  تقدم، یا  ماه از تاریخ حق28» 1«
  نامه یا  آئین58 ماده1بند) الف( و شق 57 ماده1های مذکور در بند  خت هزینههشت ماه از تاریخ پردا» 2«
  .المللی نامه، توسط مرجع بررسی مقدماتی بین  آئین55 ماده 2هشت ماه از تاریخ دریافت ترجمه ارائه شده برطبق بند» 3«
  

  المللی ـ گزارش بررسی مقدماتی بین70ماده

   تعریف70ـ1
  .المللی خواهدبود معنای گزارش بررسی مقدماتی بین هاز لحاظ این ماده گزارش ب

   مبنای گزارش70ـ2
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  .اگر ادعاها اصالح شده باشند، گزارش براساس ادعاهای اصالح شده صادر خواهد شد) الف(
ای تنظیم شده باشد که حق تقدمی ادعا نشده  نامه، گزارش به گونه  آئین66 ماده7بند) الف(یا ) ب(اگر برطبق شق ) ب(

  .است، گزارش مراتب را اعالم خواهدنمود هبود
المللی تسلیمی  ای فراتر ازافشاء در اظهارنامه بین المللی تشخیص دهد که اصالحیه اگر مرجع بررسی مقدماتی بین) ج(

گزارش . ای ارائه نشده است و در گزارش مراتب اعالم خواهدشد ای تهیه خواهدشدکه چنین اصالحیه گونه است، گزارش به
  .دهد که اصالحیه فراتر از افشاء مذکور است، بیان خواهدشد نین دالیل اینکه چرا مرجع تشخیص میچ هم

المللی تهیه نشده و درنتیجه  هرگاه ادعاها مربوط به اختراعاتی شود که درخصوص آن هیچ گزارش جستجوی بین) د(
  .لمللی مراتب اعالم خواهدشدا المللی نبوده، در گزارش بررسی مقدماتی بین موضوع بررسی مقدماتی بین

   مشخصات70ـ3
المللی که آن را تهیه نموده، ازطریق ذکر نام آن مرجع و اظهارنامه  در گزارش، مشخصات مرجع بررسی مقدماتی بین

  .المللی، مشخص خواهدشد المللی، نام متقاضی و تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی باذکر شماره اظهارنامه بین بین
  ها یخ تار70ـ4

  :های زیر ذکر خواهندشد در گزارش تاریخ
  است، و تاریخی که در آن تاریخ درخواست تسلیم شده» 1«
  .است تاریخ گزارش؛ یعنی تاریخی که در آن تاریخ گزارش کامل شده» 2«
  بندی  طبقه70 ـ5
نامه موافق باشد، همان  ین آئ43 ماده3بندی داده شده برطبق بند المللی با طبقه اگر مرجع بررسی مقدماتی بین) الف(
  .بندی در گزارش تکرار خواهدشد طبقه

بندی  دهد حداقل برطبق طبقه بندی که تشخیص می المللی، طبقه در غیراینصورت، مرجع بررسی مقدماتی بین) ب(
  .المللی اختراع صحیح است را درگزارش ذکر خواهدنمود بین

   معاهده35ماده) 2( اظهاریه بر طبق بند 70 ـ6
ها در زبانی  یا معادل آن» نه« یا » آری«  معاهده متشکل خواهدبود از کلمات 35ماده ) 2(اظهاریه مذکور در بند ) فال(

است و در صورت وجود، نقل و  های اداری مقرر شده آن زبان تهیه شده یا عالمت مناسبی که در دستورالعمل که گزارش به
  . معاهده35ماده ) 2(ر بند ها، توضیحات و مشاهدات مذکور در جمله آخ قول
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، کاربرد )ناآشکار بودن(یعنی جدید بودن، گام ابتکاری ( معاهده 35ماده ) 2(اگر هر یک از سه ضابطه مذکور در بند ) ب(
تنهایی رعایت شده  ها به اگر در چنین حالتی هر یک از این ضابطه. باشد، اظهاریه منفی خواهدبود رعایت نشده) صنعتی داشتن

  .زارش، ضابطه یاضوابطی را که باین نحو رعایت شده، مشخص خواهدنمودباشد، گ
   معاهده35ماده ) 2(ها برطبق بند  نقل قول70ـ7
 معاهده مرتبط تشخیص داده شوند، اعم از 35ماده) 2(های صادره طبق بند  اسنادی که برای حمایت از اظهاریه) الف(

اسناد مذکور درگزارش جستجوی . باشد، در گزارش ذکر خواهدشد شده یا نشدهالمللی نقل  اینکه نام آنها درگزارش جستجوی بین
  .گردند المللی مرتبط تلقی المللی تنها هنگامی الزم است در گزارش درج شوند که ازنظر مرجع بررسی مقدماتی بین بین

  .شدنامه درمورد گزارش نیز اعمال خواهد  آئین43 ماده5بند) ه(و ) ب(مقررات شق ) ب (         
   معاهده35ماده) 2( توضیحات برطبق بند 70 ـ8

شود یا خیر و شکل این توضیحات،   معاهده داده35ماده ) 2(باید توضیحات مذکور در بند  در مواردی که می
  :رهنمودهای مذکور براساس اصول زیر خواهندبود. های اداری حاوی رهنمودهائی خواهدبود دستورالعمل

  به هرادعا منفی باشد، توضیحات ارائه خواهدشد،هرگاه اظهاریه مربوط » 1«
هرگاه اظهاریه مثبت باشد توضیحات ارائه خواهدشد، مگر اینکه دلیل نقل و قول هرسند براساس مراجعه به سند » 2«

  آسانی قابل تصور باشد، ذکر شده به
داشته باشد، توضیحات ارائه نامه مصداق   آئین70 ماده6بند) ب(طور کلی اگر مورد مقرر در جمله آخر شق  به» 3«
  .خواهدشد
   افشاءهای غیرکتبی70ـ9

نامه، با ذکر نوع، تاریخی که در آن تاریخ افشاء کتبی   آئین64 ماده 2هر افشاء غیرکتبی مورد اشاره در گزارش، حسب بند
ی عموم صورت گرفته، انجام نماید در دسترس عموم قرارگرفته و تاریخی که افشاء غیرکتبی برا افشاء غیرکتبی اشاره می که به

  .خواهدشد

   اسناد منتشره خاص70 ـ 10
همان ترتیب ذکر خواهدشد و  نامه، به  آئین64 ماده3هر اظهارنامه انتشاریافته، یا هراختراع مورد اشاره درگزارش حسب بند
درخصوص تاریخ ) در صورت وجود(تقدم ادعائی آن  همراه خواهدبود با ذکری از تاریخ انتشار آن، تاریخ تسلیم آن و تاریخ حق

المللی چنین تاریخی بصورت  شود که نظر مرجع بررسی مقدماتی بین تقدم هریک از این اسناد، درگزارش ممکن است اعالم حق
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  .است معتبر ادعا نشده
  ها  ذکر اصالحیه70ـ11

هرگاه، . گزارش اعالم خواهدشدباشد، مراتب مزبور در عمل آمده المللی به اگر اصالحیه نزد مرجع بررسی مقدماتی بین
  .باشد، این واقعیت نیز در گزارش مشخص خواهدشد بطالن کامل یک ورقه منجر شده ای به هراصالحیه
   ذکر نقایص خاص و سایر موضوعات70ـ12

  :المللی تشخیص دهد که اگر به هنگام تهیه گزارش، مرجع بررسی مقدماتی بین
نامه است، آن مرجع   آئین66 ماده2بند) الف(شق » 3«از نقایص مذکور در جزء المللی، حاوی هریک  اظهارنامه بین» 1«

  این نظر را همراه با دالیل آن درگزارش درج خواهدنمود؛
نامه است، آن   آئین66 ماده2بند) الف(شق ) 5(المللی خواهان هر یک از مشاهدات مندرج در جزء  اظهارنامه بین» 2«
ای را  چنین اقدامی نماید، آن مرجع همچنین دالیل چنین نظریه نماید و اگر مبادرت به ارش درجتواند این نظر را درگز مرجع می

  در گزارش ذکر خواهدنمود،
 معاهده مصداق داشته باشد، آن مرجع این نظر و 34ماده) 4(های مذکور در بند  در صورتی که هر یک از وضعیت» 3«

  دالیل آن را در گزارش بیان خواهدنمود؛
المللی  نحوی که انجام بررسی مقدماتی بین رست ترتیب نوکلئوتید و یا اسیدآمینه در دسترس آن قرارندارد بهفه» 4«

  .مرجع مراتب را از همین قرار در گزارش خواهدآورد معنادار را نتوان انجام داد، آن
   توضیحات درخصوص وحدت اختراع70ـ13

المللی یا بررسی  های اضافی را پرداخت نماید، یا اگر اظهارنامه بین المللی هزینه اگر متقاضی برای بررسی مقدماتی بین
عالوه هرگاه  به. نحو درگزارش اعالم خواهدشد همین باشد، مراتب به  معاهده، محدود شده34ماده) 3(مقدماتی به موجب بند

) ج(ه یا فقط درباره اختراع اصلی شق  معاهد34ماده ) 3(بند ) الف(شق [المللی درباره ادعاهای محدود شده  بررسی مقدماتی بین
المللی، موضوع بررسی  هایی از اظهارنامه بین قسمت انجام شده باشد، گزارش مشخص خواهدنمود که چه]  معاهده34ماده) 3(بند

دعاها المللی تصمیم گرفته باشد که از متقاضی دعوت ننماید که ا هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین. مقدماتی بوده یا نبوده است
  .نامه خواهدبود  آئین68 ماده1کند، گزارش حاوی مطلب مقرر در بند های اضافی را پرداخت را محدودنماید یا هزینه

   کارمند دارای اختیار70ـ14
  .المللی که مسئول گزارش است، ذکر خواهدشد در گزارش نام مأمور مرجع بررسی مقدماتی بین
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   فرم70ـ15
  .های اداری تعیین خواهدشد  راجع به فرم گزارش در دستورالعملالزامات مربوط به شکل و ضمایم

   ضمایم گزارش70ـ16
 19ها بر طبق ماده نامه، هرورقه جایگزین حاوی اصالحیه  آئین66 ماده8بند) ب(یا ) الف(هر ورقه جایگزین بر طبق شق 

نامه، اگر   آئین91 ماده1بند) ه(شق » 3«معاهده و هر ورقه جایگزین حاوی اصالحات، اشتباهات فاحش مجاز بر طبق جزء 
نامه باطل نشده   آئین66 ماده8بند) ب(موجب شق ابطال تمام اوراق به های منتهی به بوسیله اوراق جایگزین بعدی یا اصالحیه

ه  معاهده لغو شد34 معاهده که از طریق اصالحیه طبق ماده 19های موضوع ماده  اصالحیه. گزارش ضمیمه خواهندشد باشند، به
  .نامه منضم نخواهدشد  آئین66 ماده 8های موضوع بند  باشند و نامه

  های گزارش و ضمایم  زبان70ـ17
المللی بر طبق  المللی مربوط به آنها، یا، آگر بررسی مقدماتی بین گزارش و هر ضمیمه آن، به زبان انتشار اظهارنامه بین

  .آن زبان ترجمه خواهدبود المللی انجام شده باشد، به نامه براساس ترجمه اظهارنامه بین  آئین55 ماده 2بند 
  

  المللی ـ ارسال گزارش بررسی مقدماتی بین71ماده

  کنندگان  دریافت71ـ1
المللی و ضمایم آن، را در صورت وجود، برای  المللی یک نسخه از گزارش بررسی مقدماتی بین مرجع بررسی مقدماتی بین

  .سخه را برای متقاضی ارسال خواهدنمودالمللی و در همان روز یک ن دفتر بین
  .اند هایی از اسناد که نقل قول شده  نسخه71ـ2
المللی که گزارش به  تواند در هرزمان، ظرف هفت روز از تاریخ تسلیم بین  معاهده می36ماده) 4(تقاضا برطبق بند ) الف(

  .شود آن مربوط است، ارائه
، هزینه )متقاضی یا اداره منتخب(کننده تقاضا  د بخواهد که طرف ارائهتوان المللی می مرجع بررسی مقدماتی بین) ب(

) 2(های مذکور در بند  نامه ها در موافقت های تهیه نسخه میزان هزینه. آن بپردازند ها را به مربوط به تهیه و ارسال با پست نسخه
  .رر خواهدشدالمللی مق المللی و دفتر بین  معاهده بین مراجع بررسی مقدماتی بین32ماده 

  ]حذف شده است) [ج (
تواند از طریق کارگزار دیگری که در قبال آن مرجع مسئول است، وظایف  المللی می هرمرجع بررسی مقدماتی بین) د(
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  .دهد فوق را انجام) ب(و ) الف(های  مذکور در شق
  

  المللی ـ ترجمه گزارش بررسی مقدماتی بین72ماده

  ها  زبان72ـ1
المللی که به هر زبان دیگری غیراز زبان رسمی  تواند بخواهد که گزارش بررسی مقدماتی بین ب میهرکشور منتخ) الف(

  .زبان انگلیسی ترجمه شود های رسمی اداره ملی آن، تهیه شده است، به و یا یکی از زبان
  .مه رسمی انتشار خواهددادالمللی اطالع داده خواهدشد و آن دفتر مراتب را فوراً در روزنا دفتر بین چنین الزامی به) ب(
   نسخه ترجمه برای متقاضی72ـ2

نامه را   آئین72 ماده1بند ) الف(المللی مذکور در شق  ای از ترجمه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی نسخه  دفتر بین
  .زمان برای اداره یا ادارات منتخب ذینفع و متقاضی ارسال خواهدنمود هم

   مالحظات درباره ترجمه72ـ3
ای در ترجمه گزارش  نظر او، اشتباهات ترجمه صورت کتبی درباره آنچه که به تواند مالحظات خود را به تقاضی میم

ای از آن را  هریک از ادارات منتخب ذینفع و نسخه ای از آن مالحظات را به المللی است، تنظیم و نسخه بررسی مقدماتی بین
  .المللی ارسال نماید دفتر بین به

  

  المللی رسال گزارش بررسی مقدماتی بینـ ا73ماده

  ها  تهیه نسخه73ـ1
  . معاهده ارسال شوند را تهیه خواهدنمود36ماده ) 3(بند ) الف(هایی از اسناد که باید بر طبق شق  المللی نسخه دفتر بین

   مهلت ارسال73ـ2
 معاهده اجرا 2ر از ارسال مقرر در ماده معاهده در اسرع وقت ممکن ولی نه زودت36ماده ) 3(بند ) الف(ارسال مقرر در شق 

  .خواهدشد
  

  المللی و ارسال آنها های ضمایم گزارش بررسی مقدماتی بین ـ ترجمه74ماده

  ها  محتویات ترجمه و مهلت ارسال آن74ـ1
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 شود، متقاضی المللی را خواستار ای از اظهارنامه بین  معاهده، ارائه ترجمه39ماده) 1(هرگاه اداره منتخب، برطبق بند ) الف(
نامه را که منضم به   آئین70 ماده16ای از هرورق جایگزین مندرج در بند ، ترجمه39ماده) 1(ظرف مهلت قابل اعمال برطبق بند

زبان ترجمه مقرر برای اظهارنامه  ای به المللی است، ارسال خواهدنمود، مگر اینکه چنین ورقه گزارش بررسی مقدماتی بین
دلیل اعالمیه صادره برطبق  اداره منتخب به المللی باید به ای از اظهارنامه بین ن مهلت در موردیکه ترجمههمی. المللی باشد بین

  . معاهده، ارائه شود، نیز اعمال خواهدشد22 معاهده، ظرف مهلت مقرر در ماده64ماده) 2(بند ) الف(شق » 1«جزء 
 معاهده را اداره منتخب ضروری نداند، این اداره 39ماده) 1(بند المللی موضوع  ای از اظهارنامه بین هرگاه ارائه ترجمه) ب(

 16موجب ماده مزبور، در صورتیکه هر ورق جایگزین مذکور در بند  ظرف مهلت قابل اعمال به تواند از متقاضی بخواهد که می
آن زبان  المللی به رنامه بینالمللی است به زبانی نباشد که اظها گزارش بررسی مقدماتی بین نامه که منضم به  آئین70ماده

  .ای از آن را به آن زبان ارائه نماید انتشاریافته، ترجمه
  
  

  ]حذف شده است[ـ 75ماده

  

   معاهده؛ ترجمه سند حق تقدم39ماده ) 1(ـ نسخۀ ترجمه و هزینه برطبق بند76ماده

   مهلت ترجمه سند حق تقدم76ـ 4
  ]حذف شده است [76ـ3 و76ـ2، 76ـ1

هیچ   معاهده به39تقدم قبل از انقضاء مهلت مقرر برطبق ماده ای را از سند حق ته نخواهدشد که ترجمهاز متقاضی خواس
  .اداره منتخب ارائه نماید

 مکرر 51 و ماده49، ماده22 ماده1بند) ز(نامه، شق  مکرر آئین51 و ماده 49 و ماده22 ماده 1بند) ز( اعمال شق 76 ـ5
  : براینکهنامه، اعمال خواهدشد، مشروط آئین

اداره منتخب یا کشور  عنوان ارجاع به ترتیب به هر ارجاعی در مقررات فوق به اداره تعیین شده یا کشور تعیین شده به» 1«
  .منتخب تلقی گردد

 یا بند 39ماده ) 1(بند  عنوان ارجاع به ترتیب به  معاهده به24ماده) 2( یا بند22هرگونه ارجاع در مقررات فوق به ماده» 2«
  . معاهده تلقی شود39ماده ) 3(
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تقاضای « نامه جایگزین عبارت   آئین49 ماده 1بند) ج(در شق » المللی تسلیمی های بین اظهارنامه« عبارت » 3«
  .شوند» تسلیمی
ای از  باشد، ترجمه المللی تهیه شده  معاهده، هرگاه یک گزارش بررسی مقدماتی بین39ماده ) 1(از لحاظ بند » 4«

  .گزارش منضم باشد  معاهده، فقط زمانی خواسته خواهدشد، که آن اصالحیه به19قرر در ماده هراصالحیه م
  دوره انتقالی  مقررات مربوط به76 ـ6

نامه با قانون ملی مورد عمل بوسیله اداره منتخب در   آئین76 ماده 5بند» 4« شق 1991اگر در تاریخ دوازدهم ژوئیه سال 
نامه با آن قانون   آئین76 ماده 5بند » 4«زمانیکه شق  معاهده، سازگار نباشد، تا 19موجب ماده  بهارتباط با ادعاهای اصالح شده 

 مراتب را 1991 دسامبر 31سازگار نباشد، بند مذکور در مورد اداره منتخب اعمال نخواهدشد، مشروط براینکه اداره مزبور قبل از 
  .المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهدیافت افتی فوراً بوسیله دفتر بیناطالعات دری. المللی اطالع داده باشد به دفتر بین

  
  
  

   معاهده39ماده ) 1(بند ) ب(ـ اختیار موضوع شق 77ماده

   اعمال اختیار77ـ1
 معاهده 39ماده ) 1(بند ) الف(هرکشور متعاهدی که مهلتی را اجازه دهد که انقضاء آن دیرتر از مهلت مقرر در شق ) الف(
  .المللی را از مهلت تعیین شده مزبور مطلع خواهدنمود دفتر بینباشد، 

وسیله آن دفتر در روزنامه رسمی انتشار  فوق فوراً به) الف(موجب شق  المللی به هر اطالعیه دریافتی بوسیله دفتر بین) ب(
  .خواهدیافت

های تسلیمی پس از انقضاء سه ماه  تهای تعیین شده قبلی در ارتباط با درخواس کاهش مهلت های مربوط به اطالعیه) ج(
  .المللی انتشاریافته، مؤثر خواهدبود از تاریخی که در آن تاریخ اطالعیه بوسیله دفتر بین

المللی در روزنامه  ها توسط دفتر بین های تعیین شده قبلی، پس از انتشار آن افزایش مهلت های مربوط به اطالعیه) د(
شده پس از تاریخ انتشار یا، اگر کشور متعاهد صادر کننده اطالعیه   نشده یا ارائههای رسیدگی رسمی، درخصوص درخواست

  .تاریخ دیرتری را تعیین نماید، از تاریخ اخیر مؤثر خواهدبود
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  ها نزد ادارات تعیین شده ـ اصالحیه ادعاها، توصیف و نقشه78ماده

  .تقدم محقق شود خ حق ماه از تاری19که انتخاب قبل از انقضاء   مهلت، در موردی78ـ 1
تقدم محقق شده باشد، متقاضی در صورتیکه   ماه از تاریخ حق19هرگاه انتخاب هرکشور متعاهدی قبل از انقضاء ) الف(

ها نزد اداره منتخب مربوطه را   معاهده در خصوص اصالح ادعاها، توصیف و نقشه41باشد، حقوق مقرر در ماده  تمایل داشته
معاهده اعمال خواهدنمود، مشروط براینکه، اگر 39ماده) 1(بند ) الف(ریخ اجرای الزامات موضوع شق ظرف مهلت یک ماه از تا

 39 معاهده، تا قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق ماده 36ماده ) 1(المللی، موضوع بند  ارسال گزارش بررسی مقدماتی بین
در هر دو صورت .  از چهارماه پس از انقضاء تاریخ مزبور اعمال ننمایدمعاهده صورت نگرفته باشد، متقاضی حقوق مزبور را دیرتر

  .نماید تواند حقوق مزبور را در هر زمان دیگری که قانون ملی کشور مزبور مجاز دانسته باشد، اعمال متقاضی می

تواند، هرگاه انتخاب  ملی مینماید، قانون  تقاضای خاص در هرکشور منتخبی که قانون ملی، آغاز بررسی را منوط به) ب (         
هرکشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد، مقرر نماید که مهلتی که ظرف آن یا زمانی 

 معاهده را اعمال نماید، همان باشد که قانون ملی در مورد بررسی 41تواند حقوق موضوع ماده  که در آن زمان، متقاضی می
نماید، مشروط بر اینکه چنین مهلتی قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال  های ملی، برمبنای تقاضای خاص مقرر می مهاظهارنا

  .مزبور نباشد) الف(فوق منقضی نشود و یا زمان مزبور قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق شق ) الف(برطبق شق 
  .باشد تقدم محقق شده  از تاریخ حق ماه19 مهلت، درموردی که، انتخاب پس از انقضاء 78ـ 2

تقدم محقق شده باشد، و متقاضی مایل باشد،  هرگاه انتخاب هرکشور متعاهد، پس از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق
  . معاهده اعمال خواهدشد28های مقرر در ماده  هایی را انجام دهد، مهلت انجام اصالحیه  معاهده، اصالحیه41طبق ماده

  های اشیاء مصرفی  مدل78 ـ3          
اگر انتخاب قبل از . نامه با تغییرات مقتضی، نزد ادارات منتخب اجراء خواهدشد  آئین13 ماده5 و بند6 ماده5مقررات بند

مهلت قابل   معاهده، به22مهلت قابل اعمال برطبق ماده جای ارجاع به باشد، به تقدم انجام شده انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق
  . معاهده ارجاع خواهدشد39ال برطبق مادهاعم

  قسمت د ـ مواد مربوط به فصل سوم معاهده
  

  ـ تقویم79ماده

  ها  ذکر تاریخ79ـ 1
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المللی، از لحاظ  المللی و دفتر بین کننده، مراجع جستجو و بررسی مقدماتی بین متقاضیان، ادارات ملی، ادارات دریافت
های دیگر را بکار برند،  ها و تقویم سب تاریخ مسیحی و تقویم میالدی، یا، اگر آنها تاریخنامه، هر تاریخی را بر ح معاهده و آئین
  .ها براساس تاریخ مسیحی و تقویم میالدی نیز ذکر خواهدشد تمامی تاریخ

  

  ها  ـ محاسبه مهلت80ماده

  های ذکرشده برحسب سال  مدت80ـ1
باشد، محاسبه از روز بعد از حدوث واقعه مربوطه  کر شدهها ذ هرگاه یک مدت بصورت یکسال یا تعداد مشخصی از سال

آغاز شده و دوره در سال بعد مربوطه در ماهی که دارای همان نام ماه و در روزی که دارای همان عدد ماه و روز وقوع واقعه 
وره آخرین روز آن ماه است پایان خواهدیافت، مشروط براینکه، اگر ماه مربوطه سال بعد، دارای روزی با همان عدد نباشد، د

  .خاتمه خواهدیافت
  اند هایی که با ماه بیان شده  دوره80ـ2

باشد، محاسبه از روز بعد از روزیکه در آن روز،  ها بیان شده هرگاه یک دوره بصورت یک ماه یا تعداد مشخصی از ماه
رای همان عدد روزی است که در آن واقعه است، آغاز و دوره در ماه بعدی مربوطه در روزیکه دا واقعه مربوطه اتفاق افتاده

یابد، با این قید که اگر ماه مربوطه بعدی دارای روزی با همان عدد نباشد دوره در آخرین روز آن  مربوطه اتفاق افتاده خاتمه می
  .ماه خاتمه خواهدیافت

  .اند هایی که به روز بیان شده  دوره80ـ3
ان شده باشد، محاسبه از روز بعد از روزی که واقعه مربوطه اتفاق افتاده هرگاه دوره بصورت تعداد مشخصی از روزها بی

  .آغاز و دوره در روزی که آخرین روز شمارش است، خاتمه خواهدیافت
  های محلی  تاریخ80ـ4
ای که  شود، تاریخی خواهدبود که در منطقه عنوان تاریخ آغاز محاسبه هر دوره در نظر گرفته می تاریخی که به) الف(

  .است است، حاکم اقعه رخ دادهو
ای که اسناد الزم باید تسلیم شوند یا  یابد، تاریخی خواهدبود که در منطقه ای خاتمه می تاریخی که در آن هر دوره) ب(

  .هزینه الزم باید پرداخت شود، حاکم است
   انقضاء در یک روز غیرکاری80 ـ5
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الدولی واصل شود، روزی باشد  ی به یک اداره ملی یا سازمان بینای بایست اگر انقضاء هر دوره که طی آن سند یا هزینه
ای که  روی عموم از لحاظ انجام امور رسمی باز نباشد، یا در آن روز پست عادی در منطقه که درآن روز اداره یا سازمان مذکور به

وز هیچکدام از دو حالت فوق وجود شود دوره در روز بعدی که در آن ر اداره یا سازمان مزبور در آن واقع است، توزیع نمی
  .باشد، منقضی خواهدشد نداشته

   تاریخ اسناد80 ـ6
الدولی آغاز شود، هرطرف ذینفع  ای از روز تاریخ یک سند یا نامه صادره از یک اداره ملی یا سازمان بین هرگاه دوره

پست شده است، در اینصورت از لحاظ محاسبه دوره، تواند اثبات نماید که سند یا نامه مزبور در تاریخی مؤخر بر تاریخ مذکور  می
تاریخ پست  بدون توجه به. عنوان تاریخ آغاز دوره در نظرگرفته خواهدشد اند، به تاریخی که سند یا نامه مزبور عمالً پست شده

الدولی را  ه ملی یا سازمان بینالدولی دلیلی را ارائه نماید که ادار اداره ملی یا سازمان بین نمودن سند یا نامه، چنانچه متقاضی به
الدولی  متقاعدسازد که سند یا نامه را پس از هفت روز از تاریخ درج شده برروی آنها دریافت نموده، اداره ملی یا سازمان بین

ست با تعداد تاریخ آغاز دوره مربوطه را از تاریخ سند یا نامه و تاریخ انقضاء آن را دیرتر با اضافه نمودن تعداد روزی که برابر ا
  .روزهایی که سند یا نامه پس از هفت روز از تاریخ ذکر شده بر روی آن دریافت شده، محاسبه خواهدنمود

   پایان روزکاری80ـ7          
الدولی  ای از آن روز خاتمه خواهدیافت که اداره ملی یا سازمان بین مهلتی که خاتمه آن روز معینی باشد، در لحظه) الف(

  .آن تسلیم یا هزینه به آن پرداخت گردد، فعالیت خود را در آن روز خاتمه داده باشد بهکه سند باید 
  .فوق را تا نیمه شب روز مربوطه تمدید نماید) الف(تواند، مفاد بند  هر سازمان یا اداره می) ب (
  

  های تعیین شده در معاهده  ـ تغییر مهلت81ماده

   پیشنهاد81ـ1
  . معاهده پیشنهاد نماید47ماده ) 2(تواند، تغییری را بر طبق بند  یرکل میهرکشور متعاهد، یا مد) الف(
  .پیشنهادات یک کشور متعاهد به مدیرکل ارائه خواهدشد) ب (
   تصمیم مجمع81ـ2
وسیله مدیرکل، حداقل دو ماه قبل از آن اجالس مجمع که دستور کار  مجمع ارائه شود، متن آن به هرگاه پیشنهاد به) الف(
  .مل پیشنهاد است، برای تمام کشورهای متعاهد ارسال خواهدشدآن شا
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تواند اصالح شده یا مشمول اصالحات پیشنهادی بعدی  در طی مباحثات مربوط به پیشنهاد در مجمع، پیشنهاد می) ب(
  .قرارگیرد
 پیشنهاد مزبور گیری برعلیه پیشنهاد رأی ندهد، هنگام رأی اگر هیچیک از کشورهای متعاهد حاضر در مجمع، به) ج(

  .تصویب شده تلقی خواهدشد
  ای  رأی مکاتبه81ـ3
صورت مکتوب، توسط مدیرکل، خطاب به کشورهای متعاهد  ای انتخاب شود، پیشنهاد به گیری مکاتبه هرگاه رأی) الف(

  .صورت مکتوب بیان دارند ارسال و از آنها دعوت به عمل خواهدآمد که رأی خود را به
این . المللی واصل شود، در دعوتنامه معین خواهدشد دفتر بین پاسخ حاوی رأی مکتوب باید بهمهلتی که طی آن ) ب(

  .مهلت کمتر از سه ماه از تاریخ دعوت نخواهدبود
  .عنوان رأی تلقی نخواهندشد پیشنهادات برای اصالحات، یا مالحظات صرف به. ها باید مثبت یا منفی باشند پاسخ) ج(
ای متعاهد با اصالحیه مخالفت ننمایند و اگر حداقل نیمی از کشورهای متعاهد، تأئید یا ممتنع اگر هیچیک از کشوره) د(
  .گردد می شده تلقی تفاوت را اعالم نمایند، پیشنهاد تصویب یا بی

  
  

  نظمی در خدمات پستی  ـ بی82ماده

   تأخیر یا مفقودشدن در پست82ـ 1
ای را پنج روز قبل از انقضاء مهلت، از طریق پست ارسال  اید که سند یا نامهتواند دلیلی را ارائه نم هرطرف ذینفع می) الف(
رسد یا هرگاه هیچ هیچگونه  مقصد می زمینی معموالً ظرف دو روز از تاریخ پست به باستثنای مواردی که پست. است نموده

که پست از طریق پست هوایی ارسال شده توان زمانی ارائه نمود  خدمات پستی هوائی در دسترس نباشد، چنین دلیلی را تنها می
در هرصورت، دلیل تنها در صورتی قابل ارائه خواهدبود که پست از نوع سفارشی بوده و توسط مقامات اداره پست ثبت . باشد
  .باشد شده

الدولی که  ای برای اداره ملی یا سازمان بین طرز متقاعد کننده فوق، پست، یک سند یا نامه، به) الف(اگر برطبق شق ) ب(
مخاطب است اثبات شود، تأخیر در وصول موجه خواهدبود، یا اگر سند یا نامه در پست مفقودشود، جایگزین سازی آن بایک 
نسخه جدید مجاز خواهدبود، مشروط براینکه طرف ذینفع بتواند اداره یا سازمان مزبور را با دلیل متقاعد سازد که سند یا نامه 
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  .است ، برابر با سند یا نامه مفقودهپیشنهادی، برای جایگزینی
باشد، سند یا  فوق،دلیل پست نمودن ظرف مهلت مقرر، و، هرگاه سند یا نامه مفقود شده) ب(در موارد مقرر در شق ) ج(

چنین دلیل مربوط به برابری آن با نامه یا سند مفقوده، ظرف یک ماه پس از تاریخی که طرف ذینفع تأخیر  نامه جایگزین و هم
نماید تسلیم خواهدشد و درهیچ موردی دیرتر  توانسته مالحظه نماید، یا با سعی و کوشش مقتضی می  فقدان آن را مالحظه مییا

  .از شش ماه پس از انقضاء مهلت قابل اعمال در هرمورد تسلیم نخواهدشد
گونه عمل خواهدنمود که هرگاه  دینباشد که ب المللی اطالع داده دفتر بین الدولی که به هر اداره ملی یا سازمان بین) د(

فوق ) ج(تا ) الف(کار گرفته شود، مقررات شق  خدمات تحویل دیگری غیر از مقامات پستی برای پست یک سند یا نامه به
) الف(در چنین حالتی جمله آخر شق . همانند اینکه خدمات تحویل توسط مقامات پستی انجام شده است، اعمال خواهدشد

وسیله ارائه دهنده خدمات تحویل هنگام  تواند ارائه شود که جزئیات پست نمودن به  ولی دلیل فقط زمانی میاعمال نخواهدشد
های پستی که از خدمات  تواند شامل این مطلب باشد که اطالعیه فقط در مورد محموله اطالعیه می. پست ثبت شده باشد

المللی  دفتر بین. اند، اعمال خواهدشد ستند استفاده کردهتحویل معین یا خدمات تحویل که منطبق برضوابط مشخص شده ه
  .اطالعاتی را که باین ترتیب دریافت شده است در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد

  :نماید فوق اقدام) د(تواند طبق شق  الدولی می هر اداره ملی یا سازمان بین) ه(
ه، جزء خدماتی نباشد که در اطالعیه مربوطه مندرج در حتی اگر، در صورت اقتضاء، خدمات تحویلی مورد استفاد» 1«

  فوق مشخص شده است، یا ضوابط مشخص شده در اطالعیه مزبور را رعایت ننماید، یا) د(شق 
  .المللی ارسال ننموده باشد دفتر بین ای را به فوق اطالعیه) د(حتی اگر آن اداره یا سازمان بر طبق شق » 2«
   قطع خدمات پستی82ـ2
ای که وی  تواند دلیلی را ارائه نماید که در هر یک از ده روز مقدم بر روز انقضاء مهلت در منطقه  هر طرف ذینفع می)الف(

دلیل جنگ، انقالب،  مقیم است یا محل کسب و پیشه او در آنجا واقع است یا در آنجا سکونت دارد، خدمات پستی به
  .است یل مشابه دیگر، خدمات پستی قطع شدههای داخلی، اعتصاب، بالیای طبیعی یا دال نظمی بی

الدولی که مخاطب است  ای برای اداره ملی یا سازمان بین اگر چنین شرایط و اوضاع و احوالی بصورت متقاعدکننده) ب(
را اثبات شود، تأخیر در وصول موجه خواهدبود، مشروط براینکه طرف ذینفع اداره یا سازمان مذکور را متقاعد سازد که او پست 

نامه، با تغییرات   آئین82 ماده1بند ) ج(مقررات شق . ظرف مدت پنج روز پس از سرگیری خدمات پستی انجام داده است
  .مقتضی، اجرا، خواهدشد
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  شده یا منتخب ها بوسیله کشور تعیین  مکرر ـ موجه شناختن تأخیرها در رعایت برخی مهلت82ماده
   معاهده48ماده) 2( مکرر ـ معنای مهلت در بند 82ـ1

  :های زیر خواهدبود مهلت معنای ارجاع به  معاهده به48ماده ) 2(در بند» هرمهلت« ارجاع به 
  نامه؛ هرمهلت تعیین شده درمعاهده یا این آئین» 1«
المللی یا  المللی، مرجع بررسی مقدماتی بین کننده، مرجع جستجوی بین هرمهلت تعیین شده بوسیله اداره دریافت» 2«
  کننده برطبق قانون ملی آن؛ المللی یا قابل اعمال بوسیله اداره دریافت دفتر بین
هرمهلت تعیین شده بوسیله اداره تعیین شده یا منتخب یا در قانون ملی قابل اعمال این ادارات برای اجرای هر » 3«

  .اقدام بوسیله متقاضی نزد آن اداره
  .ها قابل اعمال است  معاهده در مورد آن48ماده ) 2( مکرر ـ برقراری مجدد حقوق و سایر مقررات که بند82ـ2

 معاهده راجع به موجه بودن هرگونه تأخیر در رعایت هرمهلت بوسیله کشور 48ماده ) 2( مقررات قانون ملی که در بند          
وضع سابق،  تعیین شده یا منتخب به آنها ارجاع شده، مقرراتی هستند که برقراری مجدد حقوق، اعاده، بازگرداندن به

ها یا شناختن تأخیرات  دارند و هر مقرره دیگر که تمدید مهلت های بیشتر را علیرغم عدم رعایت یک مهلت، مقرر می رسیدگی
  .دارند ها را مقرر می در رعایت مهلت

  اند المللی مرتکب شده کننده یا دفتر بین  ثالث ـ رفع اشتباهاتی که اداره دریافت82ماده
  تقدم المللی و ادعای حق تاریخ تسلیم بین اهات مربوط به ثالث ـ اشتب82ـ1

المللی به علت  ای برای اداره منتخب یا اداره تعیین شده ثابت نماید که تاریخ تسلیم بین نحو متقاعدکننده اگر متقاضی به
صورت اشتباه  المللی به تر بینکننده یا دف باشد، یا بوسیله اداره دریافت کننده صحیح نمی اشتباه انجام شده توسط اداره دریافت

عمل نیامده و اگر اشتباه از نوع اشتباهی باشد، که اگر بوسیله خود اداره تعیین شده یا  تقدم به باشد که ادعای حق چنین تلقی شده
داره مزبور آن نمود، در آنصورت ا گردید، آن اداره اشتباه مزبور را بر طبق قانون ملی یا رویه ملی رفع می اداره منتخب انجام می

تقدم  المللی اصالح شده بوده یا ادعای حق المللی دارای تاریخ تسلیم بین اشتباه را رفع و چنین تلقی خواهدنمود که اظهارنامه بین
  .است عمل آمده به

  

  المللی اقدام نزد مراجع بین  ـ حق83ماده

   دلیل حق83ـ1
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توانند ارائه  المللی، می  مرجع صالحیتدار بررسی مقدماتی بینالمللی و المللی، مرجع صالحیتدار جستجوی بین دفتر بین
  . معاهده را خواستار شوند49دلیل حق اقدام مذکور در ماده 

  .کننده باشد المللی اداره دریافت  هرگاه دفتر بین83 مکررـ1
باشد که متقاضی، یا در کننده برای یک کشور متعاهدی  هر شخصی که دارای حق اقدام نزد اداره ملی یا اداره عمل) الف(

المللی  صورت وجود دو یا چند متقاضی، هرکدام از متقاضیان، مقیم یا تبعه آن کشور باشند، دارای حق اقدام نزد دفتر بین
  .نامه خواهدبود  آئین19 ماده 1بند ) الف(شق » 3«المللی برطبق جزء  کننده در ارتباط با اظهارنامه بین عنوان اداره دریافت به

المللی،  کننده، در ارتباط با یک اظهارنامه بین المللی در سمت اداره دریافت هر شخص دارای حق اقدام نزد دفتر بین) ب(
المللی و مرجع  المللی در هر سمت دیگر، و نزد مرجع صالحیتدار جستجوی بین اقدام درباره آن اظهارنامه نزد دفتر بین دارای حق

  .لی خواهدبودالمل صالحیتدار بررسی مقدماتی بین
   اطالع83ـ2
محض تقاضا،  الدولی، که شخص ذینفع مدعی است که دارای حق اقدام نزد آن است، به اداره ملی یا سازمان بین) الف(
المللی را درباره اینکه شخص  المللی، یا مرجع صالحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی، مرجع صالحیتدار جستجوی بین دفتر بین

  . اقدام نزد آن است، مطلع خواهدنمودمزبور دارای حق
المللی  المللی، یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مرجع جستجوی بین این اطالع برحسب مورد بوسیله دفتر بین) ب(

  .االتباع خواهدبود الزم
   معاهده5 ـ مواد مربوط به فصل 5قسمت

  های نمایندگی های هیأت  ـ هزینه84ماده

  شوند ها تقبل می  دولتها بوسیله  هزینه84ـ1
کننده در هر ارگان ایجاد شده بوسیله یا برطبق معاهده، بوسیله دولتی که آن  های هر هیأت نمایندگی مشارکت هزینه

  .هیأت را منصوب نموده، پرداخت خواهدشد
  

   ـ عدل حصول حدنصاب در مجمع85ماده

   رأی بوسیله مکاتبه85ـ 1
کار  آئین غیر از تصمیمات مربوط به(المللی تصمیمات مجمع   معاهده، دفتر بین53ماده) 5(بند) ب(در مورد مقرر در شق 
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صورت مکتوب رأی یا  اند، ارسال و از آنها خواهدخواست که به را برای کشورهای متعاهدی که در آن نماینده نداشته) خود مجمع
  .نظر ممتنع خود را ظرف یک مهلت سه ماهه از تاریخ ارسال بیان دارند

اند، به  نحو فوق رأی یا نظر ممتنع خود را اعالم نموده  در تاریخ انقضاء آن مدت، تعداد کشورهای متعاهدی که بهاگر،
تعداد کشورهای متعاهد غایب برای حصول حدنصاب در جلسه بالغ شود، چنین تصمیماتی دارای اثر خواهند شد، مشروط 

  .باشد براینکه اکثریت الزم نیز در عین حال بدست آمده
  

   ـ روزنامه رسمی86ماده

   محتویات و فرم86ـ1
  : معاهده، حاوی موارد زیر خواهدبود55ماده) 4(روزنامه رسمی مذکور در بند) الف(
های اداری، متخذه از صفحه روی  المللی منتشره، اطالعات مشخص شده بوسیله دستورالعمل برای هر اظهارنامه بین» 1«

  و خالصه،) درصورت وجود(رو  مه، نقشه ظاهر در همان صفحه نا  آئین48جزوه منتشره برطبق ماده
المللی و مراجع جستجو و بررسی مقدماتی  کننده، دفتر بین های قابل پرداخت به ادارات دریافت جدول تمام هزینه» 2«

  المللی، بین
  .نامه ضروری است ها برطبق معاهده و این آئین ها که انتشار آن اعالمیه» 3«
باشد، اطالعات مربوط به این  المللی ارائه شده دفتر بین آنجا که توسط ادارات تعیین شده یا منتخب بهاگر و تا » 4«

کننده اداره  کننده یا انتخاب المللی که تعیین های بین  معاهده در ارتباط با اظهارنامه39 و 22موضوع که آیا الزامات مقرر در ماده 
  باشند رعایت شده است یا خیر؟ مربوطه می

های اداری، مشروط براینکه دسترسی به این  هرگونه اطالعات مفید دیگر مشخص شده بوسیله دستورالعمل» 5«
  .باشد نامه ممنوع نشده اطالعات برطبق معاهده یا این آئین

  :فوق به دو صورت زیر در دسترس قرار خواهدگرفت) الف(اطالعات مذکور در شق ) ب (
های اداری متخذه از  ل کاغذی، حاوی اطالعات مشخص شده بوسیله دستورالعملرسمی به شک صورت روزنامه به» 1«

» 5«تا » 2«و موضوعات مورد اشاره در جزء ) »اطالعات کتابشناسی« (نامه   آئین48صفحه روی جزوه منتشره برطبق ماده 
  فوق؛) الف(شق 

در (شکل الکترونیک، حاوی اطالعات کتابشناسی، نقشه ظاهر در صفحه روی مذکور  صورت روزنامه رسمی به به» 2«
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  .و خالصه) صورت وجود
  ها؛ دسترسی به روزنامه رسمی  زبان86ـ2
ن این روزنامه همچنی. چاپ و منتشر خواهدشد) انگلیسی و فرانسه(روزنامه رسمی به شکل کاغذی به دو زبان ) الف(

های مالی تأمین  هرزبان دیگری چاپ خواهدشد، مشروط براینکه اطمینان حاصل شود که هزینه انتشار را فروش یا کمک به
  .خواهدنمود

  .فوق دستور دهد) الف(های مذکور در شق  هایی غیر از زبان تواند انتشار روزنامه رسمی را به زبان مجمع می) ب(
زمان به زبان  طور هم نامه به  آئین86 ماده 1بند) ب(شق » 2«مذکور در جزء روزنامه رسمی به شکل الکترونیک ) ج(

. های اداری، قابل دسترسی خواهد بود انگلیسی و فرانسه به هر طریق و وسیله الکترونیک، مشخص شده در دستورالعمل
  .المللی تضمین خواهدشد ها به زبان انگلیسی و فرانسه بوسیله دفتر بین ترجمه

شکل الکترونیک در تاریخ انتشار جزوه  لمللی تضمین خواهدنمود که قابل دسترسی بودن روزنامه رسمی بها دفتر بین
  .المللی یا در اسرع وقت ممکن پس از آن، محقق گردد حاوی اظهارنامه بین

   فاصله انتشار86ـ3
  .فاصله انتشار روزنامه رسمی بوسیله مدیرکل تعیین خواهدشد

   فروش86ـ4
  .های فروش روزنامه رسمی بوسیله مدیرکل تعیین خواهدشد ر قیمتآبونمان و سای

   عنوان86 ـ5
  .عنوان روزنامه رسمی بوسیله مدیرکل تعیین خواهدشد

   جزئیات بیشتر86 ـ6
  .های اداری مقررشود تواند در دستورالعمل جزئیات بیشتر راجع به روزنامه رسمی می

  

   ـ نسخ انتشارات87ماده

  المللی مقدماتی بینمراجع جستجو و بررسی 
المللی دارای این حق خواهدبود که بصورت رایگان دو نسخه از هر   هرمرجع جستجو یا بررسی مقدماتی بین87ـ1

المللی در ارتباط با معاهده  المللی منتشره، روزنامه رسمی و هر انتشارات دیگر مورد عالقه، منتشره بوسیله دفتر بین اظهارنامه بین
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  . را دریافت نمایندنامه یا این آئین
   ادارات ملی87ـ2
المللی منتشره، روزنامه  هر اداره ملی دارای این حق خواهدبود که بصورت رایگان یک نسخه از هر اظهارنامه بین) الف(

  .ت نمایدنامه را دریاف المللی در ارتباط با معاهده یا این آئین وسیله دفتر بین رسمی و هر انتشارات دیگر مورد عالقه، منتشره به
بیش از یک زبان در  اگر هر یک از انتشارات به. بنا به تقاضای خاص ارسال خواهدشد) الف(انتشارات مذکور در شق ) ب(

  .آن صورت گرفته مشخص خواهدشد های مطلوب که انتشار به دسترس باشد، در تقاضا زبان یا زبان
  

  نامه  ـ اصالح آئین88ماده

   الزام اتفاق آراء88ـ 1
نامه مستلزم این خواهدبود که هیچ کشور دارای حق در مجمع، به اصالحیه پیشنهادی رأی منفی  مواد زیر از آئیناصالح 

  .ندهد
  ،)هزینه ارسال (14 ماده 1بند » 1«
  ]حذف شده است[» 2«
  ،) معاهده12ماده ) 3(مهلت بر طبق بند  (22 ماده 3بند » 3«
  )المللی ای جستجوی بینسابقه اختراع ادعائی مربوطه بر (33ماده » 4«
  )المللی سابقه اختراع ادعائی برای بررسی مقدماتی بین (64ماده » 5«
  )تغییر مهلت تعیین شده در معاهده (81ماده » 6«
  )نامه  آئین88 ماده 1یعنی بند (بند حاضر » 7«
  ]حذف شده است [88ـ 2
   الزام مربوط به عدم مخالفت بوسیله کشورهای خاص88ـ 3

 معاهده و 58ماده ) 3(بند ) الف(شق » 2«نامه مستلزم این است که هیچ کشور مذکور در جزء   زیر از آئیناصالح مواد
  :دارای حق رأی در مجمع به اصالحیه پیشنهادی رأی منفی ندهد

  ،)حداقل اسناد (34ماده » 1«
  ،) معاهده17ماده ) 2(بند ) الف(شق » 1«موضوع بر طبق جزء  (39ماده » 2«
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  ،) معاهده34ماده ) 4(بند ) الف(شق » 1«موضوع بر طبق جزء  (67ماده » 3«
  ).نامه  آئین88 ماده 3یعنی بند (بند حاضر » 4«
   آئین کار88ـ 4

نامه، اگر پیشنهاد باید در مجمع مورد   آئین88 ماده 3 یا بند 88 ماده 1هر پیشنهاد برای اصالح یک مقرره مذکور در بند 
شود،  قل دو ماه قبل از افتتاح اجالس مجمع که برای اخذ تصمیم درباره آن پیشنهاد فراخوانده میگیری قرار گیرد، حدا تصمیم

  .برای کلیه کشورهای متعاهد ارسال خواهد شد
  

  های اداری  ـ دستورالعمل89ماده

   دامنه مشمول89ـ 1
  :های اداری حاوی مقررات در موارد زیر خواهد بود دستورالعمل) الف(
  هایی دارد، نامه صراحتاً اشاره به چنین دستورالعمل ضوعاتی که در ارتباط با آن این آئینراجع به مو» 1«
  .نامه راجع به هرگونه جزئیات در ارتباط با اجرای مقررات این آئین» 2«
لی یا یک المل نامه منعقده بوسیله دفتر بین نامه، یا هر موافقت های اداری معارض با مقررات معاهده، آئین دستورالعمل) ب(

  .المللی نخواهد بود المللی یا یک مرجع بررسی مقدماتی بین مرجع جستجوی بین
   منبع89ـ 2
کننده و مراجع جستجو و بررسی مقدماتی  های اداری بوسیله مدیرکل، پس از مشورت با ادارات دریافت دستورالعمل) الف(

  .المللی، تنظیم و اعالم خواهد شد بین
یله مدیرکل، پس از مشورت با ادارات یا مراجعی که دارای نفع مستقیم در تغییر پیشنهادی هستند، توانند بوس آنها می) ب(

  .تغییر یابند
های اداری را تغییر دهد و مدیر کل به همین ترتیب اقدام  تواند از مدیر کل دعوت نماید که دستورالعمل مجمع می) ج(

  .خواهد نمود
  االجراء شدن  انتشار و الزم88ـ 3
  .های اداری و هر تغییر مربوط به آن در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت دستورالعمل) فال(
ها  تاریخ. کنند مشخص خواهد شد در هر انتشار تاریخی که در آن تاریخ مقررات منتشره جنبه اجرائی پیدا می) ب(
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ای قبل از انتشار آن در روزنامه  نکه هیچ مقررهتوانند در مورد مقررات مختلف با یکدیگر اختالف داشته باشند، مشروط بر ای می
  .رسمی قابل اجراء اعالم نشده باشد

  قسمت و ـ مواد مربوط به فصول متعدد معاهده
المللی و سایر اسناد به شکل الکترونیک یا با وسایل  های بین  مکرر ـ تسلیم، رسیدگی و ارسال اظهارنامه89ماده 
  الکترونیک

  المللی های بین  مکرر ـ اظهارنامه89ـ 1
های اداری، به شکل الکترونیک  توانند بر طبق دستورالعمل المللی می های بین ، اظهارنامه)ه(تا ) ب(با رعایت شقوق ) الف(

المللی را روی  های بین کننده، تسلیم اظهارنامه یا به وسایل الکترونیک تسلیم و رسیدگی شوند، مشروط بر اینکه هر اداره دریافت
  . بداندکاغذ مجاز

های  نامه با تغییرات مقتضی نسبت به اظهارنامه های اداری، این آئین با رعایت هر مقررات خاص دستورالعمل) ب(
  .المللی تسلیمی به شکل الکترونیک یا به وسایل الکترونیک اجراء خواهد شد بین

المللی که کالً یا جزئاً به  های بین هارنامههای اداری، مقررات و الزامات در ارتباط با تسلیم و رسیدگی اظ دستورالعمل) ج(
از جمله این مقررات و الزامات و نه بصورت . اند را تعیین خواهد نمود شکل الکترونیک یا به وسایل الکترونیکی تسلیم شده

المللی،   بینتوان به مقررات و الزامات در ارتباط با اعالم وصول، آئین کارهای مربوط به اعطای یک تاریخ تسلیم احصائی می
های  الزامات شکلی و ضمائم و نتایج عدم رعایت آن الزامات، امضای اسناد، وسایل تعیین اصالت اسناد و هویت طرف

.  معاهده در ارتباط با نسخه اصلی، نسخه بایگانی و نسخه جستجو اشاره نمود12کننده با ادارات و مراجع و عملکرد ماده  مکاتبه
المللی تسلیم شده به  های بین توانند حاوی مقررات و الزامات مختلف در ارتباط با اظهارنامه ن میها همچنی این دستورالعمل

  .های مختلف باشد زبان
المللی تسلیمی به شکل  های بین الدولی، ملزم به دریافت یا رسیدگی اظهارنامه هیچ اداره ملی یا سازمان بین) د(

المللی اطالع داده باشد که در رعایت مقررات قابل اعمال  مگر اینکه به دفتر بین. ودالکترونیک یا به وسایل الکترونیک نخواهد ب
المللی اطالعاتی را که به این نحو از آن  های اداری، آمادگی دریافت یا رسیدگی به نحو مذکور را دارد، دفتر بین در دستورالعمل

  .مطلع شده در روزنامه رسمی انتشار خواهد داد
تواند رسیدگی  المللی داده است، نمی فوق به دفتر بین) د(ای را به موجب شق  ای که اطالعیه کننده ریافتهیچ اداره د) ه(

المللی تسلیمی به شکل الکترونیک یا به وسایل الکترونیک که در آن الزامات قابل اعمال بر طبق  به یک اظهارنامه بین
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  .های اداری، رعایت شده باشد را رد نماید دستورالعمل
   مکرر ـ سایر اسناد89ـ 2

  .المللی اجرا خواهد شد های بین  مکرر با تغییرات مقتضی در مورد سایر اسناد و مکاتبات مربوط به اظهارنامه89 ماده 1بند 
   مکرر ـ ارسال بین ادارات89ـ 3

ها بوسیله یک  ات، یا انتقالها، مکاتب های اداری مقرر سازد که اسناد، اطالعیه نامه یا دستورالعمل هرگاه معاهده، این آئین
کننده و  تواند در صورت توافق بین ارسال الدولی برای دیگری ارسال شود، چنین ارسالی می اداره ملی یا سازمان بین

  .کننده به شکل الکترونیک یا به وسایل الکترونیک محقق شود دریافت
  اند  تسلیم شدههای اسناد به شکل الکترونیک که بر روی کاغذ  ثالث ـ نسخه89ماده 

  .اند های اسناد به شکل الکترونیک که بر روی کاغذ تسلیم شده  نسخه89 ثالث ـ 1
المللی یا سند دیگر مربوط به  تواند مقرر نماید که هرگاه یک اظهارنامه بین الدولی می هر اداره ملی یا سازمان بین

های اداری، بوسیله متقاضی به  تواند بر طبق دستورالعمل  میای از آن المللی روی کاغذ تسلیم شده باشد، نسخه اظهارنامه بین
  .شکل الکترونیک ارائه شود

  

   ـ کارگزاران و نمایندگان مشترک90ماده 

   انتصاب به عنوان کارگزار90ـ1
اه المللی تسلیم شده است باشد، یا هرگ شخصی که دارای حق اقدام نزد اداره ملی، که به آن اداره، اظهارنامه بین) الف(

المللی نزد دفتر  المللی تسلیم شده باشد، آن شخص دارای حق اقدام در خصوص اظهارنامه بین المللی به دفتر بین اظهارنامه بین
داری نمایندگی وی نزد  تواند بوسیله متقاضی به سمت کارگزار او برای عهده کننده باشد، او می المللی به عنوان اداره دریافت بین

  .المللی منصوب گردد المللی و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مرجع جستجوی بین ه، دفتر بینکنند اداره دریافت
المللی عمل  الدولی است که به عنوان مرجع جستجوی بین شخصی که دارای حق اقدام نزد اداره ملی یا سازمان بین) ب(

داری نمایندگی وی اختصاصاً در نزد آن مرجع منصوب  دهتواند به وسیله متقاضی به عنوان کارگزار او برای عه   نماید، می می
  .گردد

الدولی  الدولی است که به عنوان مرجع بررسی مقدماتی بین شخصی که دارای حق اقدام نزد اداره ملی یا سازمان بین) ج(
 در نزد آن مرجع داری نمایندگی وی اختصاصاً تواند بوسیله متقاضی به عنوان کارگزار خود برای عهده نماید، می عمل می
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  .منصوب گردد
تواند  فوق می) الف(اگر به نحو دیگری در سند انتصاب کارگزار مقرر نشده باشد کارگزار منصوب شده بر طبق شق ) د(

داری نمایندگی متقاضی، به عنوان کارگزار متقاضی در موارد زیر منصوب  تعداد یک یا چند نفر از کارگزار فرعی را برای عهده
  :نماید

المللی، مشروط بر  المللی و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مرجع جستجوی بین کننده، دفتر بین نزد اداره دریافت» 1«
گردد، بر حسب مورد، دارای حق اقدام نزد اداره ملی که  اینکه هر شخصی که به این ترتیب به عنوان کارگزار فرعی منصوب می

کننده در ارتباط با اظهارنامه  المللی به عنوان اداره دریافت ه یا حق اقدام نزد دفتر بینالمللی به آن تسلیم شد اظهارنامه بین
  المللی باشد؛ بین

المللی، مشروط بر اینکه هر شخصی که  المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین بصورت خاص نزد مرجع جستجوی بین» 2«
الدولی که  حسب مورد، دارای حق اقدام نزد اداره ملی یا سازمان بینشود، بر  به این ترتیب به عنوان کارگزار فرعی انتخاب می

  .نماید، باشد المللی عمل می المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین به عنوان مرجع جستجوی بین
   نماینده مشترک90ـ2
نامه یک کارگزار که  ن آئی90 ماده 1بند ) الف(هرگاه دو یا چند متقاضی وجود داشته باشد و متقاضیان بر طبق شق ) الف(

منصوب ننموده باشند، یکی از متقاضیان که دارای حق تسلیم اظهارنامه ) کارگزار مشترک(نمایندگی همه آنها را داشته باشد 
  .تواند، به وسیله متقاضیان دیگر، به عنوان نماینده مشترک آنها منصوب گردد  معاهده است، می90المللی بر طبق ماده  بین

 90 ماده 1بند ) الف(و یا چند متقاضی وجود داشته باشد و همه متقاضیان یک کارگزار مشترک بر طبق شق هرگاه د) ب(
این بند را منصوب ننموده باشند، متقاضی که نام او در تقاضا به عنوان ) الف(نامه، یا یک نماینده مشترک بر طبق شق  آئین

کننده آمده، به عنوان  المللی به اداره دریافت مه برای تسلیم اظهارنامه بیننا  آئین19 ماده 1اولین نام واجد شرایط بر طبق بند 
  .نماینده مشترک همه متقاضیان تلقی خواهد شد

  ها  آثار اقدامات کارگزاران و نمایندگان مشترک یا اقدامات در ارتباط با آن90ـ3
  .ضی یا در ارتباط با متقاضی یا متقاضیان مربوطه استهر اقدام کارگزار یا در ارتباط با او، دارای اثر یک اقدام متقا) الف(
دار باشند، هر اقدام مربوط به هر کدام از این  اگر دو یا چند کارگزار نمایندگی همان متقاضی یا متقاضیان را عهده) ب(

  . خواهد بودکارگزاران یا در ارتباط با آنها دارای اثر یک اقدام متقاضی یا متقاضیان مذکور یا در ارتباط با آنها
نامه، هر اقدام یک نماینده مشترک یا در ارتباط با او یا   مکرر آئین90 ماده 5بند ) الف(با رعایت جمله دوم شق ) ج(
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  .کارگزار او، دارای اثر یک اقدام همه متقاضیان یا در ارتباط با آنها خواهد بود
   نحوه انتصاب کارگزار یا نماینده مشترک90ـ4
. نامه جداگانه توسط متقاضی محقق خواهد شد ارگزار با امضای تقاضا، درخواست یا یک وکالتانتصاب یک ک) الف(

هرگاه دو یا چند متقاضی وجود داشته باشند، انتصاب یک کارگزار مشترک، یا نماینده مشترک با امضای تقاضا، درخواست یا 
  .د شدنامه جداگانه توسط هر متقاضی بنا به انتخاب وی محقق خواه یک وکالت

المللی تسلیم  کننده یا دفتر بین نامه جداگانه به یکی از دو اداره دریافت نامه، وکالت  آئین90 ماده 5با رعایت بند ) ب(
نامه   آئین90 ماده 1بند ) د(شق » 2«یا جز ) ج(، )ب(نامه، کارگزاری را بر طبق شق  خواهد شد، مشروط بر اینکه هرگاه وکالت

  .المللی تسلیم گردد المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین ورد، به مرجع جستجوی بینمنصوب نماید، بر حسب م
نامه جداگانه درخواستی مفقود شده باشد، یا اگر ذکر نام یا نشانی  نامه جداگانه امضاء نشده باشد یا وکالت اگر وکالت) ج(

نامه وجود ندارد، مگر  تلقی خواهد شد که وکالتنامه مطابقت نداشته باشد، چنین   آئین4 ماده 4شخص منصوب شده، با بند 
  .اینکه رفع نقص گردد

  نامه کلی  وکالت90 ـ5
تواند با اشاره در تقاضا درخواست یا یادداشت  المللی خاص می انتصاب یک کارگزار در ارتباط با یک اظهارنامه بین) الف(

دار شدن نمایندگی متقاضی در ارتباط با هر اظهارنامه   عهدهنامه جداگانه موجود که آن کارگزار را برای جداگانه به یک وکالت
محقق شود، مشروط بر ) نامه کلی یعنی وکالت(المللی که ممکن است به وسیله آن متقاضی تسلیم شود، منصوب نموده،  بین

  :اینکه
  این بند تودیع شده باشد، و) ب(نامه کلی به موجب شق  وکالت» 1«
نسخه مزبور . نامه ملصق شده باشد ورد به تقاضا، درخواست، یا یادداشت جداگانه به وکالتای از آن بر حسب م نسخه» 2«

  .الزم نیست امضاء شود
نامه مزبور کارگزاری را بر  کننده تودیع خواهد شد، مشروط بر اینکه هرگاه وکالت نامه کلی نزد اداره دریافت وکالت) ب(

المللی  نامه منصوب نماید، بر حسب مورد، نزد مرجع جستجوی بین  آئین90ده  ما1بند ) د(شق » 2«یا جزء ) ج(، )ب(طبق شق 
  .المللی تودیع گردد یا مرجع بررسی مقدماتی بین

   لغو و انصراف90 ـ6
اند یا به وسیله  تواند بوسیله اشخاصی که انتصاب را به عمل آورده هر انتصاب یک کارگزار یا نماینده مشترک می) الف(
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نامه به وسیله کارگزار   آئین90 ماده 1بند ) د( لغو گردد، که در آن صورت هر انتصاب کارگزار فرعی بر طبق شق مقام آنان قائم
تواند به وسیله متقاضی  نامه نیز می  آئین90 ماده 1بند ) د(هر انتصاب کارگزار فرعی بر طبق شق . لغو شده تلقی خواهد شد

  .مربوطه لغو شود
نامه دارای اثر لغو هر انتصاب قبلی کارگزاری است که بر   آئین90 ماده 1بند ) الف( طبق شق انتصاب یک کارگزار بر) ب(

  .است، مگر آنکه خالف آن ذکر شده باشد طبق آن ماده منصوب شده 
انتصاب یک نماینده مشترک دارای اثر لغو هر انتصاب قبلی یک نماینده مشترک است مگر اینکه خالف آن ذکر ) ج(

  .شده باشد
تواند بوسیله یک اطالعیه امضاء شده به وسیله او از انتصاب خود انصراف حاصل  یک کارگزار یا نماینده مشترک می) د(
  .نماید

نامه با تغییرات مقتضی در مورد سندی که حاوی یک لغو یا انصراف بر طبق این   آئین90 ماده 4بند ) ج(و ) ب(شقوق ) ه(
  .ماده باشد، اجرا خواهد شد

  کرر ـ استرداد م90ماده
  المللی  مکرر ـ استرداد اظهارنامه بین90ـ1
  .المللی را مسترد نماید  ماه از تاریخ حق تقدم، اظهارنامه بین30تواند در هر زمان تا قبل از انقضاء  متقاضی می) الف(
 متقاضی، یا هرگاه بند کننده، به انتخاب المللی، اداره دریافت استرداد با وصول اعالمیه متقاضی خطاب به دفتر بین) ب(

  .المللی محقق خواهد شد  معاهده مصداق داشته باشد، به مرجع بررسی مقدماتی بین39ماده ) 1(
کننده، یا مرجع بررسی مقدماتی  اگر اعالمیه استرداد ارسالی به وسیله متقاضی یا ارسالی به وسیله اداره دریافت) ج(

المللی اظهارنامه  المللی واصل شود، هیچ انتشار بین المللی به دفتر بین انتشار بینالمللی، قبل از تکمیل مقدمات فنی برای  بین
  .المللی محقق نخواهد شد بین

  ها  مکرر ـ استرداد تعیین90ـ2
.  ماه از تاریخ حق تقدم، مسترد نماید30تواند تعیین هر کشور تعیین شده را در هر زمانی قبل از انقضاء  متقاضی می) الف(
نامه خواهد   مکرر آئین90 ماده 4تعیین یک کشور که انتخاب شده است، متضمن استرداد انتخاب متناظر بر طبق بند استرداد 

  .بود
ای تعیین شده باشد، استرداد تعیین  هرگاه کشوری به منظور تحصیل یک ورقه اختراع ملی و یک ورقه اختراع منطقه) ب(
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حصیل ورقه اختراع ملی تلقی خواهد شد، به استثنای موردی که خالف آن ذکر کشور فقط به معنای استرداد تعیین برای هدف ت
  .شده باشد

 مکرر 90 ماده 1المللی بر طبق بند  های تمام کشورهای تعیین شده به معنای استرداد اظهارنامه بین استرداد تعیین) ج(
  .تلقی خواهد شد

کننده یا  المللی، اداره دریافت ب خود، خطاب به دفتر بیناسترداد با وصول یک اطالعیه ارسالی متقاضی، به انتخا) د(
  .المللی، محقق خواهد شد  معاهده مصداق داشته باشد، خطاب به مرجع بررسی مقدماتی بین39 ماده 1هرگاه بند 

مقدماتی کننده، یا مرجع بررسی  اگر اطالعیه استرداد ارسالی به وسیله متقاضی یا ارسال شده به وسیله اداره دریافت) ه(
المللی در مورد  المللی واصل شود، هیچ انتشار بین المللی به دفتر بین المللی، قبل از تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین بین

  .تعیین، محقق نخواهد شد
   مکرر ـ استرداد ادعاهای حق تقدم90ـ3
المللی به عمل آورده،  ده در اظهارنامه بین معاه8ماده ) 1(تواند یک ادعای حق تقدم را که براساس بند  متقاضی می) الف(

  . ماه از تاریخ حق تقدم مسترد نماید30در هر زمانی قبل از انقضاء 
) الف(تواند، حقوق مقرر در شق  المللی حاوی بیش از یک ادعای حق تقدم باشد، متقاضی می هرگاه اظهارنامه بین) ب(

  .ق تقدم اعمال نمایدفوق را در ارتباط با یک یا چند یا تمام ادعاهای ح
کننده یا  المللی، اداره دریافت استرداد، با وصول یک اطالعیه ارسالی متقاضی، به انتخاب خود، خطاب به دفتر بین) ج(

  .المللی، محقق خواهد شد   معاهده مصداق داشته باشد، خطاب به مرجع بررسی مقدماتی بین39 ماده 1هرگاه بند 
 تـقدم، در تـاریخ حق تقدم تغییر ایجاد نماید، هر مهلتـی که از تاریخ اصلی حق تقدم هرگاه استرداد ادعای حـق) د(

از تاریخ حـق تقدم که در نتیجه آن تغییر بوجود آمده است، ) ه(محاسبـه شده و هنـوز منقـضی نـشده باشد، با رعایت شـق 
  .محاسبه خواهد شد

 معاهده، اگر اطالعیه استرداد ارسالی به وسیله متقاضی یا ارسال 21 ماده) 2(بند ) الف(در مورد مهلت مذکور در شق ) هـ(
المللی به دفتر  المللی پس از تکمیل مقدمات فنی انتشار بین کننده یا مرجع بررسی مقدماتی بین شده، به وسیله اداره دریافت

 محاسبه شده از تاریخ حق تقدم اصلی، تواند براساس مهلت مذکور به نحو المللی می المللی واصل شود، مع هذا دفتر بین بین
  .المللی اقدام نماید نسبت به انتشار بین

  ها  مکرر ـ استرداد درخواست یا انتخاب90ـ4
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 ماه از تاریخ حق 30ها را در هر زمان تا قبل از انقضاء  تواند درخواست یا هر انتخاب یا کلیه انتخاب متقاضی می) الف(
  .تقدم مسترد نماید

  .المللی محقق خواهد شد  با وصول اطالعیه متقاضی خطاب به دفتر بیناسترداد،) ب(
المللی تسلیم شده باشد، آن مرجع تاریخ وصول  اگر اطالعیه استرداد به وسیله متقاضی به مرجع بررسی مقدماتی بین) ج(

اهد شد که اطالعیه در تاریخ درج شده چنین تلقی خو. المللی ارسال خواهد نمود را بر روی اطالعیه درج و آن را فوراً به دفتر بین
  .المللی ارسال شده است بر روی آن به دفتر بین

   مکرر ـ امضاء90 ـ5
این بند، به وسیله متقاضی ) ب(نامه، با رعایت شق   آئین90 ماده 4 تا بند 1هر اطالعیه استرداد مذکور در بند ) الف(

نامه، نماینده مشترک تلقی شده باشد، اطالعیه   آئین90 ماده 2بند ) ب(هرگاه یکی از متقاضیان بر طبق شق . امضاء خواهد شد
  .این بند مستلزم امضاء توسط کلیه متقاضیان خواهد بود) ب(مذکور با رعایت شق 

المللی را تسلیم نمایند که در آن کشوری تعیین شده باشد که قانون  هرگاه دو یا چند متقاضی یک اظهارنامه بین) ب(
های ملی باید به وسیله مخترع تسلیم شوند و هرگاه یک متقاضی برای آن کشور تعیین  نموده باشد که اظهارنامهملی آن مقرر 

های الزم دست یافت، مقتضی نخواهد بود که اطالعیه استرداد  را نتوان یافت یا به او پس از تالش. شده که یک مخترع است
امضاء شود، مشروط بر اینکه حداقل به ) متقاضی مربوطه( وسیله آن متقاضی نامه، به  مکرر آئین90 ماده 4 تا 1مذکور در بند 

  وسیله یک متقاضی امضاء شود،و
المللی  المللی، یا مرجع بررسی مقدماتی بین کننده، دفتر بین ای بر حسب مورد برای اداره دریافت کننده اظهاریه قانع» 1«

  گردد، یا ه میدرباره توضیح علت فقدان امضاء متقاضی مربوطه ارائ
نامه،   مکرر آئین90 ماده 3بند ) ج( و شق 2بند ) د( و شق 1بند ) ب(در مورد اطالعیه استرداد مذکور در شق » 2«

  نامه رعایت شده باشد، یا  آئین4 ماده 15بند ) ب(متقاضی مربوطه تقاضا را امضاء نکرده باشد، ولی الزامات شق 
نامه، متقاضی مربوطه درخواست را امضاء   مکرر آئین90 ماده 4بند ) ب(ر شق در مورد اطالعیه استرداد مذکور د» 3«

نامه رعایت شده باشد، یا انتخاب متعاقب مربوطه را امضاء نکرده   آئین53 ماده 8بند ) ب(نکرده باشد ولی الزامات مذکور در شق 
  .نامه رعایت شده باشد  آئین56 ماده 1بند ) ج(باشد ولی الزامات شق 

   مکرر ـ اثر استرداد90 ـ6
 معاهده قبالً شروع شده 40ماده ) 2( یا بند 23ماده ) 2(المللی بر طبق بند  هرگاه بررسی یا رسیدگی اظهارنامه بین) الف(
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نامه، دارای هیچ اثری   مکرر آئین90المللی، هرگونه تعیین، هرگونه ادعای حق تقدم به موجب ماده  باشد، استرداد اظهارنامه بین
  .رخواست یا هرگونه انتخاب در هیچ اداره تعیین شده یا منتخب نخواهد بودبر د

المللی متوقف  المللی اظهارنامه بین  مکرر مسترد شود، رسیدگی بین90 ماده 1المللی بر طبق بند  هرگاه اظهارنامه بین) ب(
  .خواهد شد

نامه، مسترد شوند، رسیدگی به اظهارنامه  ن مکرر آئی90 ماده 4ها بر طبق بند  هرگاه درخواست یا کلیه انتخاب) ج(
  .المللی متوقف خواهد شد المللی به وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین بین

   معاهده37ماده ) 4(بند ) ب( مکرر ـ اختیارات بر طبق شق 90 ـ7
یف شده را  معاهده توص37ماده) 4(بند ) ب(هر کشور متعاهدی که قانون ملی آن، آنچه که در قسمت دوم شق ) الف(

  .المللی اطالع خواهد داد مقرر نماید، مراتب را کتباً به دفتر بین
المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت و در مورد  این بند، فوراً به وسیله دفتر بین) الف(اطالعیه مذکور در شق ) ب(

  .شده باشند، مؤثر خواهد بودالمللی که دیرتر از یک ماه از تاریخ انتشار آن تسلیم  های بین اظهارنامه
  

  ـ اشتباهات فاحش در اسناد91ماده 

   رفع اشتباه91ـ1
المللی یا اوراق دیگر تسلیمی به وسیله  این بند، اشتباهات فاحش در اظهارنامه بین) ز رابع(تا ) ب(با رعایت شقوق ) الف(

  .تواند رفع شود متقاضی می
 چیزی غیر از آنچه که بطور آشکار مورد نظر بوده در اظهارنامه اشتباهاتی که علت آن این واقعیت باشد که) ب(

خود رفع اشتباه نیز باید آشکار باشد به این معنا که هر . المللی یا ورقه دیگر نوشته شده، اشتباهات فاحش تلقی خواهند شد بین
  .هاد شده، منظور نظر نبوده استکس بتواند فوراً درک نماید که هیچ چیز دیگری غیر از آنچه به عنوان رفع اشتباه پیشن

توجهی برای مثال، در مرحله  المللی، حتی اگر به وضوح ناشی از بی حذف کل عناصر یا اوراق اظهارنامه بین) ج(
  .برداری یا مرتب نمودن اوراق باشد، قابل رفع نخواهد بود نسخه

رسد اشتباه فاحش  آن چیزی را که بنظر میمرجعی که . تواند براساس تقاضای متقاضی به عمل آید رفع اشتباه می) د(
ز (تا ) هـ(تواند از متقاضی دعوت نماید که تقاضایی را که برای رفع اشتباه به نحو مقرر در شقوق  است کشف نموده باشد، می

  .اعمال خواهد شدنامه با تغییرات مقتضی، در مورد نحوه تقاضا برای رفع اشتباه   آئین26 ماده 4بند . این بند ارائه نماید) رابع
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  :هیچ گونه رفع اشتباهی مگر با اجازه صریح مراجع زیر صورت نخواهد گرفت) هـ(
  کننده چنانچه اشتباه در تقاضا باشد، اداره دریافت» 1«
المللی غیر از تقاضا یا هر ورقه تسلیمی به آن  المللی چنانچه اشتباه در هر قسمت اظهارنامه بین مرجع جستجوی بین» 2«
  اشد،مرجع ب

المللی غیر از تقاضا یا هر ورقه تسلیمی  المللی چنانچه اشتباه در هر قسمت اظهارنامه بین مرجع بررسی مقدماتی بین» 3«
  به آن مرجع باشد،

المللی یا تصحیحات یا  المللی، غیر از اظهارنامه بین المللی چنانچه اشتباه در هر ورقه تسلیمی به دفتر بین دفتر بین» 4«
  .ا به آن اظهارنامه باشده اصالحیه
هر مرجعی که هر رفع اشتباه را اجازه داده یا رد نماید، فوراً متقاضی را از اجازه یا رد و در صورت رد از دالیل رد مطلع ) و(

 رفع هرگاه اجازه. المللی خواهد رسانید مرجعی که یک رفع اشتباه را اجازه دهد، مراتب را فوراً به اطالع دفتر بین. خواهد نمود
) ز رابع(یا ) ز ثالث(، )ز مکرر(المللی، بر اساس تقاضای متقاضی، تا قبل از زمان مربوط بر طبق شقوق  اشتباه رد شود، دفتر بین

های اداری تعیین خواهد شد، تقاضای رفع اشتباه را  این بند و با رعایت پرداخت یک هزینه خاص که مبلغ آن در دستورالعمل
 معاهده، در موردی 20ای از تقاضای رفع اشتباه جزء مکاتبه موضوع ماده  نسخه. المللی انتشار خواهد داد نهمراه با اظهارنامه بی

 معاهده انتشار نیابد، 64ماده ) 3(المللی بر طبق بند  ای از جزوه برای آن مکاتبه استفاده نشود یا هرگاه اظهارنامه بین که، نسخه
  .خواهد آمد

این بند مؤثر خواهد ) ز رابع(و ) ز ثالث(، )ز مکرر(این بند با رعایت شقوق ) هـ( مذکور در شق اجازه برای رفع اشتباه) ز(
  :بود

المللی داده شده باشد، چنانچه  کننده یا به وسیله مرجع جستجوی بین هرگاه اجازه مزبور به وسیله اداره دریافت» 1«
  اریخ حق تقدم به آن دفتر واصل شده باشد؛ ماه از ت17المللی قبل از انقضاء  اطالعیه آن به دفتر بین

المللی داده شده باشد، چنانچه آن اجازه قبل از تهیه گزارش  هرگاه اجازه مزبور به وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین» 2«
  المللی داده شده باشد؛ بررسی مقدماتی بین

 ماه از تاریخ حق 17ه آن اجازه قبل از انقضاء المللی داده شده باشد، چنانچ هرگاه اجازه مزبور به وسیله دفتر بین» 3«
  .تقدم داده شده باشد

 ماه از تاریخ حق تقدم ولی قبل از تکمیل 17این بند پس از انقضای ) ز(شق » 1«اگر اطالعیه موضوع جزء ) ز مکرر(
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این بند را ) ز(شق » 3«ر طبق جزء المللی واصل شود، یا اگر رفع اشتباه انجام شده ب المللی، به دفتر بین مقدمات فنی انتشار بین
المللی اجازه دهد، اجازه مؤثر   ماه از تاریخ حق تقدم ولی قبل از تکمیل مقدمات فنی انتشار بین17المللی پس از انقضاء  دفتر بین

  .بوده و رفع اشتباه در انتشار مزبور خواهد آمد
 ماه از تاریخ حق 18المللی او را قبل از انقضاء  هارنامه بینالمللی خواسته باشد که اظ هرگاه متقاضی از دفتر بین) ز ثالث(

این بند تا قبل از تکمیل مقدمات ) ز(شق » 1«تقدم انتشار دهد، برای تحقق این خواسته باید هر اطالعیه صادره بر طبق جزء 
این ) ز(شق » 3«نجام شده بر طبق جزء المللی هر رفع اشتباه ا المللی واصل و دفتر بین المللی، به دفتر بین فنی برای انتشار بین

  .المللی اجازه داده باشد بند را تا قبل از تکمیل مقدمات فنی برای انتشار بین
 معاهده، منتشر نشده باشد، برای محقق شدن اجازه برای 64ماده ) 3(المللی در اجرای بند  هرگاه اظهارنامه بین) ز رابع(

المللی، و هرگونه رفع اشتباه به عمل آمده بر  این بند به دفتر بین) ز(شق » 1«طبق جزء رفع اشتباه، هرگونه اطالعیه صادره بر 
 20المللی موضوع ماده  این ماده توسط آن دفتر، نبایستی دیرتر از زمان مکاتبه مربوط به اظهارنامه بین) ز(بند » 3«طبق جزء 

  .معاهده باشد
  

  ـ مکاتبه92ماده 

   نیاز به نامه و امضاء92ـ1
نامه به غیر از خود  المللی مقرر در معاهده و این آئین ای که بوسیله متقاضی در جریان آئین کار بین هر ورقه) لفا(

المللی که به  ای باشد که اظهارنامه بین المللی تسلیم شود، اگر آن ورقه بصورت یک نامه نباشد، باید همراه با نامه اظهارنامه بین
  .نامه به وسیله متقاضی امضاء خواهد شد. آن مربوط است را مشخص نماید

این بند رعایت نشود، متقاضی از عدم رعایت مطلع و از او دعوت خواهد شد که ظرف ) الف(اگر الزامات مقرر در جزء ) ب(
شود بر حسب شرایط  مهلتی که به این ترتیب تعیین می. یک مهلت تعیین شده در دعوتنامه نسبت به جبران نقیصه اقدام نماید

یا (شود دیرتر از مهلت ارائه ورقه منقضی شود  و اوضاع و احوال، معقول خواهد بود؛ حتی اگر مهلتی که به این ترتیب تعیین می
 روز و بیشتر از یک ماه از تاریخ پست 10، مهلت مزبور نبایستی کمتر از )حتی اگر زمان اخیرالذکر قبالً منقضی شده باشد

در غیر . یکن تلقی، خواهد شد لم مهلت تعیین شده در دعوتنامه جبران شود، نقیصه مزبور، کاناگر نقیصه ظرف . دعوتنامه باشد
  .اینصورت به متقاضی اطالع داده خواهد شد که ورقه نادیده گرفته شده است

نظر گرفته المللی در  این بند از نظر دور بماند و ورقه در آئین کار بین) الف(هرگاه عدم رعایت الزامات مقرر در شق ) ج(
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  .شود، در آن صورت عدم رعایت نادیده گرفته خواهد شد
  ها  زبان92ـ2
این بند، هر نامه یا سند تسلیمی متقاضی به مرجع ) ب(نامه و شق   آئین66 ماده 9 و بند 55 ماده 1با رعایت بند ) الف(

المللی مربوطه خواهد بود، مع هذا هرگاه   بینالمللی، به همان زبان اظهارنامه المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین جستجوی بین
نامه ارائه شده   آئین55 ماده 2نامه ارسال یا بر طبق بند   آئین23 ماده 1بند ) ب(المللی بر طبق شق  ای از اظهارنامه بین ترجمه

  .باشد، از زبانی که در متن ترجمه بکار رفته استفاده خواهد شد
تواند به زبانی غیر از  المللی می المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین  جستجوی بینهر نامه از سوی متقاضی به مرجع) ب(

  .المللی باشد، مشروط بر اینکه مرجع مذکور اجازه استفاده از چنین زبانی را داده باشد زبان اظهارنامه بین
  ]حذف شده است) [ج (
  .لیسی یا فرانسه خواهد بودالمللی، به زبان انگ ای از سوی متقاضی به دفتر بین هر نامه) د(
  .المللی به متقاضی یا به هر اداره ملی به زبان انگلیسی یا فرانسه خواهد بود هر نامه یا اطالعیه از دفتر بین) ه(
  الدولی های بین  ارسال پستی توسط ادارات ملی و سازمان92ـ3

الدولی که حاکی از یک رخ  سازمان بین ملی یا یک ادارههر نامه یا سند ناشی از، یا ارسالی بوسیله، یک اداره ملی یا یک 
نامه آغاز شده و ادامه یابد، آن سند یا نامه بوسیله پست  داد باشد که از تاریخ آن رخ داد هر مهلتی به موجب معاهده یا این آئین

شود،  ت به مقصد واصل میهوایی ارسال خواهد شد، با این قید که در مواردی که پست زمینی معموالً ظرف دو روز از تاریخ پس
  .توان از پست زمینی بجای پست هوایی استفاده نمود یا هر گاه خدمات پستی هوایی در دسترس نباشد، می

   استفاده از تلگراف، چاپ از راه دور، دستگاه نمابر و غیره92ـ4
ن که به آن مربوط باشد، علیرغم دهد و یا هر سند یا مکاتبه پس از آ المللی را تشکیل می سندی که اظهارنامه بین) الف(

تواند  این بند، تا آنجا که عملی باشد، می) ح(نامه، ولی با رعایت شق   آئین92 ماده 1بند ) الف( و شق 11 ماده 14مفاد بند 
بوسیله تلگراف، چاپ از راه دور، دستگاه نمابر، یا وسایل مشابه ارسال دیگر، که منجر به تسلیم یک سند مکتوب یا چاپی 

  .شود، ارسال گردد می
نامه به عنوان امضاء  امضاء ظاهر بر روی یک سند ارسالی بوسیله دستگاه نمابر، از لحاظ این معاهده و این آئین) ب(

  .صحیح شناخته خواهد شد
این بند ارسال نماید ولی ) الف(هرگاه متقاضی تالش نموده باشد که سندی را به هر یک از وسایل مذکور در شق ) ج(
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تی یا کل سند دریافتی ناخوانا باشد یا قسمتی از سند دریافت نشده باشد، تا آن حد که سند ناخوانا باشد، یا کوشش ارسال قسم
الدولی فوراً مراتب را به متقاضی اطالع خواهد  اداره ملی یا سازمان بین. محقق نشده باشد، سند دریافت نشده تلقی خواهد شد

  .داد
تواند بخواهد که اصل هر سند ارسالی بوسیله هر یک از وسایل مذکور در شق  الدولی می ان بینهر اداره ملی یا سازم) د(

 روز از تاریخ ارسال، ارائه شود، مشروط 14کننده ارسال قبلی باشد ظرف مهلت  این بند و یک نامه همراه آن که مشخص) الف(
المللی اطالعات مربوط به آن را در روزنامه رسمی انتشار داده   بینالمللی اطالع داده شده و دفتر بر اینکه این الزام به دفتر بین

  .شود اطالعیه مشخص خواهد نمود که آیا این الزام به تمام یا فقط به انواع خاص اسناد مربوط می. باشد
لی مربوطه الدو این بند را ارائه نکند، اداره ملی یا سازمان بین) د(هرگاه متقاضی اصل سند به نحو مقرر در شق ) ه(

  :نامه  این آئین26 ماده 3 و بند 11تواند، بسته به نوع سند ارسالی و با توجه به ماده  می
  این بند را اسقاط نماید، یا) د(الزام موضوع شق » 1«
شود،  از متقاضی دعوت نماید که ظرف مهلتی که برحسب شرایط و اوضاع معقول بوده و در دعوتنامه تعیین می» 2«

را ارائه نماید، مشروط بر اینکه هرگاه سند ارسالی حاوی نقایصی بوده یا نشان دهد که سند اصلی حاوی نقایصی اصل ارسالی 
ای برای تصحیح صادر نماید، آن اداره یا سازمان  الدولی ممکن است دعوتنامه است که در ارتباط با آن اداره ملی یا سازمان بین

  .، صادر نماید»2«یا » 1« یا بجای اقدام بر طبق جزء ای را اضافه بر، تواند چنین دعوتنامه می
الدولی دریافت اصل  این بند ضروری نباشد ولی اداره ملی یا سازمان بین) د(هرگاه ارائه اصل یک سند بر طبق شق ) و(

  .ا صادر نمایداین بند ر) ه(شق » 2«ای به نحو مقرر در جزء  تواند دعوتنامه سند مذکور را ضروری تشخیص دهد، آن اداره می

  :این بند را اجابت ننماید) و(یا ) ه(شق » 2«اگر متقاضی دعوت موضوع جزء ) ز (         
المللی باشد، آن اظهارنامه مسترد شده تلقی و اداره ملی مراتب را اعالم خواهد  هرگاه سند مربوطه، اظهارنامه بین» 1«

  نمود؛
  .المللی باشد، چنین تلقی خواهد شد که سند تسلیم نشده است  بینهرگاه سند مربوطه سندی متعاقب بر اظهارنامه» 2«

الدولی ملزم نخواهد بود که هر سند تسلیمی از طریق یکی از وسایل مذکور در شق  هیچ اداره ملی یا سازمان بین) ح (         
است تا چنین سندی را با آن طریق المللی را مطلع نموده باشد که آماده  این بند را وصول نماید، مگر اینکه دفتر بین) الف(

  .المللی اطالعات مربوط به آن را در روزنامه رسمی منتشر ساخته باشد دریافت نماید و دفتر بین
   مکرر ـ ثبت تغییرات برخی مطالب در تقاضا یا درخواست92ماده 
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  المللی  مکرر ـ ثبت تغییرات بوسیله دفتر بین92ـ1
کننده، تغییرات در مطالب زیر در تقاضا یا درخواست را ثبت  اضای متقاضی یا اداره دریافتالمللی، بنا به تق دفتر بین) الف(

  :خواهد نمود
  شخص، نام، اقامت، تابعیت یا نشانی متقاضی،» 1«
  .شخص، نام یا نشانی کارگزار، نماینده مشترک یا مخترع» 2«
های زیر به آن واصل شود ثبت نخواهد   از انقضاء مهلتالمللی تغییر مورد تقاضا را اگر تقاضا برای ثبت پس دفتر بین) ب(

  :نمود
 معاهده در ارتباط با هر دولت متعاهد قابل اعمال 39ماده ) 1( معاهده، هرگاه بند 22ماده ) 1(مهلت مذکور در بند » 1«
  نباشد؛

قل در مورد یک کشور  معاهده حدا39ماده ) 1( معاهده، هرگاه بند 39ماده ) 1(بند ) الف(مهلت مذکور در شق » 2«
  .متعاهد قابل اعمال باشد

  

  ها ـ نگاهداری سوابق و پرونده93ماده 

  کننده  اداره دریافت93ـ1
المللی، از جمله  المللی یا اظهارنامه به عنوان اظهارنامه بین کننده سوابق مربوط به هر اظهارنامه بین هر اداره دریافت

المللی داده نشده باشد، از تاریخ  المللی، یا هرگاه هیچ تاریخ تسلیم بین  تسلیم بین سال از تاریخ10نسخه اصلی را برای حداقل 
  .وصول نگاهداری خواهد نمود

  المللی  دفتر بین93ـ 2
 سال از تاریخ دریافت نسخه 30المللی را برای حداقل  المللی پرونده، ازجمله نسخه بایگانی، اظهارنامه بین دفتر بین) الف(

  .ری خواهد نمودبایگانی نگاهدا
  .شود المللی، برای مدت نامحدود نگاهداری می سوابق اصلی دفتر بین) ب(
  المللی  مراجع جسنجو و بررسی مقدماتی بین93ـ 3

المللی را که دریافت  المللی، پرونده هر اظهارنامه بین المللی و هر مرجع بررسی مقدماتی بین هر مرجع جستجوی بین
  .نماید المللی نگاهداری می ال از تاریخ تسلیم بین س10دارد، حداقل برای  می
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   تکثیرها93ـ 4
، الکترونیک، یا سایر روشهای )فتوگرافیک(توان به صورت فیلم  ها را می ها و پرونده از لحاظ این ماده، سوابق، نسخه

ها بر طبق  ها و پرونده سخهتکثیر نگاهداری نمود، مشروط بر اینکه تکثیرها بنحوی باشد که تعهدات مربوط به حفظ سوابق، ن
  .نامه رعایت شوند  آئین93 ماده 3 تا بند 93 ماده 1بند 

  

  ها ـ دسترسی به پرونده94ماده 

  المللی  دسترسی به پرونده نگاهداری شده توسط دفتر بین94ـ1
ینه خدمات، المللی مشروط به پرداخت هز بنا به تقاضای متقاضی یا هر شخص مجاز از طرف متقاضی، دفتر بین) الف(
  .هائی از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد نسخه

 38المللی و با رعایت ماده  المللی اظهارنامه بین المللی بنا به تقاضای هر شخص و نه قبل از انتشار بین دفتر بین) ب(
  .خود را ارائه خواهد دادهائی از هر سند موجود در پرونده  معاهده و مشروط به پرداخت هزینه خدمات، نسخه

المللی بنا به تقاضای متقاضی یا هر شخص   دسترسی به پرونده نگاهداری شده توسط مرجع بررسی مقدماتی بین94ـ2
المللی تهیه شده باشد، بنا به تقاضای هر اداره منتخب، مرجع  مجاز از طرف متقاضی، یا، زمانی که گزارش بررسی مقدماتی بین

  .هائی از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد المللی، مشروط به پرداخت هزینه خدمات، نسخه بررسی مقدماتی بین
   دسترسی به پرونده نگاهداری شده بوسیله اداره منتخب94ـ3

ن اگر قانون ملی قابل اعمال توسط هر اداره منتخب، دسترسی اشخاص ثالث به پرونده اظهارنامه ملی را مجاز بداند، آ
المللی موجود  المللی، ازجمله هر سند مربوط به بررسی مقدماتی بین تواند دسترسی به هر سند مربوط به اظهارنامه بین اداره می

در پرونده خود را تا همان حدی که در قانون ملی برای دسترسی به پرونده اظهارنامه ملی مقرر است ولی، نه قبل از انتشار 
  .المللی، اجازه دهد المللی اظهارنامه بین بین

  .تواند مشروط به پرداخت هزینه خدمات شود هائی از اسناد می ارائه نسخه
  

  ها ـ در دسترس بودن ترجمه95ماده 

  های ترجمه  ارائه نسخه95ـ1
ه به المللی ارائه شد ای از ترجمه اظهارنامه بین المللی، هر اداره تعیین شده یا منتخب نسخه بنا به تقاضای دفتر بین) الف(
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  .وسیله متقاضی به آن اداره را در اختیار آن دفتر قرار خواهد داد
های دریافتی به موجب شق  هائی از ترجمه تواند، بنا به تقاضا و مشروط به پرداخت هزینه، نسخه المللی می دفتر بین) ب(

  . فوق را در اختیار هرشخص قرار دهد1بند) الف(
  

  ها ـ جدول هزینه96ماده

  نامه های منضم به آئین ینه جدول هز96ـ1
  .نامه به صورت پول سوئیس خواهدبود  آئین57 و 15های مذکور در مواد  مبلغ هزینه

  .رود مشخص خواهدشد نامه است و جزء الینفک آن بشمار می ها که منضم به این آئین آنها در جدول هزینه
  )ها جدول هزینه(

  ها تخفیف

های اداری، روی کاغذ، هـمراه با یک نسـخه به صورت  ر طبق و در حد مقرر در دستورالعملالمللی ب ـ اگر اظهارنامه بین4         
 فرانک سوئیس 200به مقدار ) الـف (2 و 1های قابل پـرداخت موضـوع موارد  الکترونیک تسلیـم شده باشـد، کـل مبلغ هزینـه

  .یابد کاهش می
ـط یک متقاضی که شخص حقیـقی بوده و تـبعه و مقـیم المللی تسلیـمی توس هـای بیـن  ـ بـرای اظـهارنامه5

بر طبق میانگین ارقام درآمد ملی سرانه مورداستفاده سازمان ملل متحد برای تعیین (کشـوری باشـد که درآمـد ملی سرانه آن 
های قابل  ه هزینه دالر آمریکا باشد، کلی3000کمـتر از )  آن سازمان1997 و 1996، 1995های  سهمیه آن کشور در بودجه سال

 درصد 75به میزان ) های کاهش یافته بر طبق این مورد  فوق قابل اعمال باشد به صورت هزینه4هرجا که مورد (پرداخت 
  .های فوق را رعایت نمایند یابد؛ اگر متقاضیان متعدد باشند هرکدام از آنها باید ضابطه تخفیف می
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   19/6/1386هـ ـ /5463: شماره

  بسمه تعالی

  مقدمه: الف

شنبه   بامداد روز سه9 وحدت رویه، رأی ساعت 84/46جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 
دادستان آبادی  دری نجف... ا اهللا مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت  به ریاست حضرت آیت2/5/1386مورخه 

کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تالوت آیاتی از 
اهللا مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه  کالم

 2/5/1386 ـ 702گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره  ذیل منعکس میجناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب 
  .منتهی گردید

  

  گزارش پرونده: ب

 ریاست محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور 15/11/1384 مورخ 2/18بر اساس گزارش : رساند احتراماً؛ به استحضار می
 آیین نامه اصالحات ارضی مصوب 38شور در استنباط از ماده  دیوان عالی ک21از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه 

 آراء مختلف صادر گردیده است 24/1672 و 69/1362های کالسه   کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده1343سال 
  .گردد های مرقوم به شرح ذیل گزارش می که جریان پرونده

دادخواستی به ... سابق دیوان عالی کشور، آقای جهانگیر شعبه چهاردهم 69/1362 ـ حسب محتویات پرونده کالسه 1
 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و 18/4/1351 ـ 29600 و 4/5/1349 ـ 27111خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره 

به دادگاه ... شاء اهای مزبور به طرفیت آقای ما ید خوانده از زمین  رشت و خلع42 دفتر اسناد رسمی شماره 20/5/1345 ـ 2732
عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد 

 و تبصره آن به شایستگی شورای اصالحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی 1343 آیین نامه اصالحات ارضی مصوبات 38ماده 
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 28م صالحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده استان گیالن قرار عد

 به شرح ذیل اتخاذ 1382 ـ 376امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره 
 آیین نامه اصالحات ارضی استنادی در قرار صادره، 38ینکه ماده نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و ا«: اند تصمیم نموده

مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیر موجه تشخیص و با نقض آن، 
  ».شود امور مدنی به همان شعبه اعاده می قانون آیین دادرسی در 410ماده » الف«پرونده در اجرای بند 
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 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی 24/1672 ـ به داللت محتویات پرونده کالسه 2
شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و امالک و 

 و 57744 و 49 ـ 418115های زراعی شماره  لزام خواندگان به اصالح نسقامور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به ا
دادگاه رسیدگی کننده . صدور سند زراعی مشاعی جدید نسبت به سهم خواهانها به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده اند

ادی به آیین نامه اصالحات ارضی  قانون الحاق مو6 و ماده 1343 آیین نامه اصالحات ارضی مصوب 38با استدالل اینکه ماده 
باشد، لذا طی دادنامه  حاکی است که اصالح اسناد اصالحات ارضی در صالحیت شورای اصالحات ارضی می1346مصوب 

ع و انقالب .د.د.آ.ق28 قرار عدم صالحیت خود را به صالحیت شورای اصالحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده 1560
 به شرح زیر رأی صادر 83 ـ 820یوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی دادنامه در امور مدنی به د

  :گردیده است

 قانون مواد الحاقی به 6 و ماده 1343 آیین نامه اصالحات ارضی مصوب 38با توجه به اینکه اصالح سند طبق ماده «
  .»شودباشد، لذا قرار صادره تأیید میی اصالحات ارضی می از وظایف خاص شورا1346آیین نامه اصالحات ارضی مصوب 

االشعار، صرف نظر از عنوان فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی دادنامه فوقهمان طور که مالحظه می
ه مستقیم به  را مانع مراجع1343 آیین نامه اصالحات ارضی مصوب 38مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ماده » یدخلع«

داند ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی دادگاههای عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین نامه نمی
 آیین نامه مرقوم را فقط در صالحیت شورای اصالحات ارضی دانسته که با 38کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده 

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 270 متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده عنایت به صدور آراء
  .نمایدانقالب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می

  معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

  نظریه دادستان کل کشور :ج

 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع 84/46ویه قضایی حقوقی ردیف با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت ر
 با 1343 آیین نامه اصالحات ارضی مصوب 38 دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ماده 21 و 14اختالف نظر بین شعب 

  .گرددلحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می

 مصوب کمیسیون خاص 1343 مرداد 13 آیین نامه اصالحات ارضی مصوب 38ه به موجب مقررات ماده نظر به اینک
  :مشترک مجلسین وقت

در اسنادی که در اجرای مقررات اصالحات ارضی تنظیم شده در مواردی که شورای اصالحات ارضی تشخیص دهد (
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رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و . د داداشتباهی رخ داده است رأی به اصالح یا اقاله یا ابطال سند خواه
االجرا خواهد بود، در صورتیکه رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده امالک الزم

  .) عمل خواهد شد1333یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 

 کمیسیون خاص مشترک 1343 مرداد 3ون مواد الحاقی به آیین نامه اصالحات ارضی مصوب  قان6و طبق ماده 
اگر اختالفی در تشخیص اینکه کسی زارع ( مجلس شورای ملی وقت 1346 اردیبهشت 12مجلسین تصویب شده در تاریخ 

صرف داشته یا رابطه او با ملک بر  به عنوان زارع صاحب نسق در ت1340 دی 19ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 
 با 1340 دی 19باشد حادث شود، رفع اختالف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصالحات ارضی مصوب اساس دیگری می

سازمان اصالحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منتهی به 
  .)باشدنشده است تابع مقررات این ماده میصدور حکم قطعی 

  نظر به مراتب مذکور

باشد، به استناد قانون  مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین می1343 مرداد 13آیین نامه اصالحات ارضی مصوب 
و از طرفی به باشد مربوط به اجازه اجرای آیین نامه قانون اصالحات ارضی دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه مقننه می

  .مذکور در فوق آیین نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته است... موجب مقررات قانون مواد الحاقی 

و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختالفات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختالفات و اشتباهات حادث در 
مذکور در صالحیت شورا یا سازمان اصالحات ارضی مقرر گردیده است و حتی در مواردی که اسناد تنظیمی در اجرای قانون 

دعاوی مطروحه در خصوص اختالف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگریده باشد با عدول از صالحیت عام محاکم 
العاده در  فوق38سمت اخیر ماده قضایی موضوع به صالحیت سازمان اصالحات ارضی احاله گردیده است، النهایه به شرح ق

صورتیکه رأی شورا یا سازمان اصالحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات قسمت اخیر 
ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به 

تواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین تکلیف می) متضرر از رأی(ذینفع (نیز تصریح دارد به اینکه ... اشتباهات ثبتی و 
  .)نهایی در دادگاه خواهد بود

اوالً مقررات مربوط به رسیدگی به اختالفات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات : بنابراین
اصالحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صالحیت عام مراجع قضایی در مقام خاص در صالحیت سازمان 

ثانیاً تخصیص صالحیت برای سازمان اصالحات ارضی به معنی عدول . تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود
تواند از تصمیم مذکور در محاکم از صالحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصالحات ارضی می

  .ذیصالح قضایی درخواست احقاق حق نماید
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 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منتطبق با موازین و 21بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه 
  .باشدمقررات تشخیص و مورد تأیید می

  

   وحدت رویه هیأت عمومی2/5/1386 ـ 702رأی شماره : د

اگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها و«
شود بر اساس ضوابط ومقررات خاص قانون اصالحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم واگذار می

) مرجع صالح در زمان تصویب(مصوب کمیسیون مشترک مجلسین  آیین نامه قانونی 38سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده 
 با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و 7/9/1359شورای انقالب اسالمی در . نمایدشورای اصالحات ارضی آن را اصالح می

ات ارضی تلویحاً آن را ای از مواد قانون اصالح الیحه قانونی راجع به تکمیل پاره2 ماده 3 اصالح تبصره 13/2/1359نیز در 
 قانون اساسی جمهوری اسالمی به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی 159تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 

   دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید 21 شعبه 83/820دیوان عالی کشور رأی شماره 
  ».گرددمی

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای 270 به موجب ماده این رأی«
  ».باشداالتباع میشعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزم
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   19/8/1386هـ ـ /5725 :شماره

  مقدمه: الف

شنبه مورخه   بامداد روز سه9 رأی ساعت  وحدت رویه،86/4جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 
آبادی دادستان کل  دری نجف... ا مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت... ا  به ریاست حضرت آیت1/8/1386

... ا کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تالوت آیاتی از کالم
د و قرائت گزارش پرونده و طرح بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب مجی

 1/8/1386 ـ 705گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره  آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می
  .منتهی گردید

  گزارش پرونده: ب

 قانون آیین دادرسی 13 دیوان عالی کشور با دو نوع برداشت از ماده 24 و 22 شعب رساند احتراماً به استحضار می
  :اند بدین خالصه های عمومی و انقالب در امور مدنی دو رأی متهافت صادر نموده دادگاه

داد ح بندرعباس خانم کبری عالی آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تع/83/1/264الف ـ در پرونده کالسه 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی . های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است  سکه بهار آزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه14

 28 و 11 با استدالل به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می باشد مستنداً به مواد 21/10/1383 ـ 24طی دادنامه شماره 
های عمومی یزد اظهارنظر کرده، متعاقباً  عمومی و انقالب در امور مدنی به صالحیت دادگاههای  قانون آیین دادرسی دادگاه

 قانون مزبور 13شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدالل به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 
 دیوان عالی کشور مطرح و 24تالف پرونده در شعبه محترم با حدوث اخ. به صالحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است

در خصوص اختالف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه «:  چنین رأی داده است31/1/1384 ـ 59/24این شعبه طی دادنامه شماره 
آبادی به عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صالحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری عالی 

 13 و 11 سکه بهار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد مادتین 14زاده دائر بر مطالبه مهریه به تعداد  ظرفیت آقای محسن دائی
قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان 

حل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید ودر مانحن فیه خواهان حوزه بدواً مخیر است در م
قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار 

 24 قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأی شماره 13اده صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد م
 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعالم صالحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو 17/11/1383ـ 
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  ». گردد دادگاه مرقوم حل اختالف می

ضیه راستگو دادخواستی به خواسته مطالبه  دادگاه عمومی اصفهان خانم را84/17/103ب ـ به حکایت پرونده 
شعبه هفدهم . پور تقدیم کرده است مهرالمسمی مقوم به ده میلیون و یکصد هزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتی

 11 با استدالل به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11/3/1384 ـ 305طی دادنامه شماره 
شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس . نون صدرالذکر از خود نفی صالحیت کرده و به صالحیت مرجع مزبور رأی داده استقا

 قانون مذکور با نفی صالحیت از 13االرجاع استدالل کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده  نیز حسب
های عمومی و   قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه33 و 32 همین قانون و مواد 27اده خود به استناد ماده قانونی ذکر شده و م

 دیوان عالی کشور 22با حدوث اختالف شعبه محترم . انقالب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رأی داده است
  :االرجاع رسیدگی و چنین رأی داده است حسب

صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه با توجه به اینکه لزوم اداء مهریه به 
گیرد که در صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده به عنوان مهر المسمی  زوج تعلق می

مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ گردد واال تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریه  ثابت می
وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول که طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین 

ده در  قانون آیین دادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریه قید ش13کنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده  می
 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است 11عقد نکاح است، بنابراین مالک عمل در تشخیص صالحیت عبارت از مقررات ماده 

دارد و به این ترتیب با نقض  های عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می که صالحیت را در مانحن فیه از برای دادگاه
دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به  گردد و مقرر می نده امر حل اختالف میقرار صادره از این دادگاه در پرو

  ..الذکر ارسال گردد دادگاه فوق

  .گردد علیهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیأت محترم عمومی دیوان عالی به خدمت تقدیم می

  وی مقدممعاون اول دادستان کل کشور ـ سید احمد مرتض

  نظریه دادستان کل کشور: ج

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختالف نظر بین 86/4با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 
های عمومی و انقالب در امور مدنی، از آن   قانون آیین دادرسی دادگاه13 دیوان عالی کشور در خصوص ماده 24 و 22شعب 

های عمومی و انقالب در امور مدنی به نحو اطالق   قانون آیین دادرسی دادگاه13قود و قراردادها در ماده جائیکه الفاظ ع
باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله  استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها می
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 قانون حمایت از خانواده مبنی بر 7 و 1ین و امارات خارجی است و مواد مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دالیل، قرا
که ... رسیدگی به کلیه اختالفات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و

گردد  دادگاه مذکور رجوع میضمن تشریح صالحیت محاکم ذیصالح که امر اختالفات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به 
صالح بر رسیدگی خواهد بود، ) زوجه(دارد که در صورت تقارن زمانی در امر صالحیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن  مقرر می

 همان قانون نبوده و ضمن تأیید صالحیت دادگاه محل اقامت 11الذکر در مقام نفی مقررات ماده   فوق13ولی مقررات ماده 
  :رسد نماید، به نظر می بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار میخوانده، 

 ـ سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیر منقول و صالحیت مراجع قضایی نشان دهنده تسهیالت 1
  . و تعهدات در کلیه قراردادها و عقود مربوطه استبیشتر در امر رسیدگی به اختالفات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون

رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادالت و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به  به نظر می
هد آن نقل های مربوط به صورت مستمر توسعه یافته شا اموال منقول نه تنها از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت

  .و انتقال خودرو و موتورسیکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکی و طال و ارز و سکه و مانند آن است

ها قانون به تأیید مراجع ذیربط رسیده نشان   تا امروز که در این رابطه ده1346 ـ قوانین مربوط به خانواده از سالهای 2
  .ها و تأمین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است در انواع رسیدگیدهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیالت بیشتر 

شود و به فرض با القاء خصوصیت   ـ عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می3
  . قانون مربوط استناد نمود13توان به ماده  می

 قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید  ـ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، سیره عملی4
 را بر داد و ستد در اموال 13اند و ماده   قانون مدنی نیز مراتب باال را از عنوان مهریه نموده20این معناست، به عالوه ماده 

  . آن است سازگار و منطبق نبودهمنقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق

 ـ ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت 5
  .دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً مؤثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است

گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک ومشارکت  رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب برمی یالبته به نظر م
در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت واال با عنایت به فرهنگ عمیق اسالمی و جایگاه ازدواج و 

و حضرت ) ع(که از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم خانواده در اسالم و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و این
مطرح بوده و قوانین اسالمی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن ) ع(حوا 
  .است
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شود، یکی بر مبنای توافق و  ان دیده میو بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جه
  .قراردادهای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد

لیکن از دیدگاه . بر این اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دو جانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد
یشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به اسالمی و شرایع الهی که ر

شود و در این نکاح، نحله و مهریه جزء عقد نکاح و از لوازم الینفک آن  بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته می
  .است

. گردد اح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل میدر هر صورت مهریه جز مقومات و یا لوازم قطعی عقد نک
ها در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رأی شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و  نهایتاً این قبیل دغدغه

اند که این استظهار نیز اوالً   را از مهریه نموده13 ادعای انصراف ماده 22رد و ایراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه 
 در قراردادهاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از 13ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده . ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست

 با  دیوان عالی کشور که با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق24بنابر آنچه بیان شد رأی شعبه . عقود و قراردادهاست
  .گردد قانون بوده و تأیید می

   وحدت رویه هیأت عمومی1/8/1386 ـ 705رأی شماره : د

در دعاوی  «1379های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاه«
تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا  ان میبازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواه

 1082و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده » .بایست در آنجا انجام شود قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می
حیت محاکم در  همان قانون کلیه دیون ازحیث صال20گردد و به داللت ماده  قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می

باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث  حکم منقول می
 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که 13صالحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 

  ».گردد یح و قانونی تشخیص میبا این نظر مطابقت دارد صح

 برای کلیه 1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب   قانون آیین دادرسی دادگاه270این رأی بر اساس ماده «
  ».باشد االتباع می ها در موارد مشابه الزم شعب دیوان عالی کشور و دادگاه
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   19/8/1386هـ ـ /5626: شماره

  مقدمه: الف

شنبه   بامداد روز سه9 وحدت رویه، رأس ساعت 85/49ی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف جلسه هیأت عموم
آبادی  دری نجف... ا مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت... ا  به ریاست حضرت آیت24/7/1386مورخه 

عات دادگستری تشکیل و پس از تالوت دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتما
مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و ... ا آیاتی از کالم

گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره  استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می
  . منتهی گردید24/7/1386 ـ 704

  گزارش پرونده: ب

 دیوان عالی کشور در 27شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم : رساند احتراماً به استحضار می
های عمومی و انقالب در رسیدگی به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز  خصوص صالحیت دادگاه

  .گردد  جهت کسب نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور منعکس میاند، که مراتب فرموده

 ـ 1 دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام 109 شعبه 83/824الف ـ در پرونده کالسه 
انت در امانت  ـ خی3 ـ اخالل در نظم اقتصادی موضوع بند هـ ماده یک قانون مجازات اخالل در نظام اقتصادی 2کالهبرداری 

 ـ صدور چهار فقره چک بالمحل تحت 5 ـ پرداخت ربا به مشتریان 4الحسنه قائمیه  نسبت به اعضاء هیأت مدیره صندوق قرض
را اخالل در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار ) اتهامات(تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقالب اصفهان کلیه اعمال 

 این ماده 5 و تبصره 2الذکر و نیز ماده   انقالب اسالمی ارسال نموده است و طبق بند هـ ماده فوقمجرمیت، پرونده را به دادگاه
شعبه ششم دادگاه .  قانون مجازات اسالمی تقاضای مجازات کرده است18 و تبصره ماده 47از قانون مذکور با رعایت ماده 

 ذیل ماده دو قانون مجازات اخاللگران در 6به اینکه تبصره  با استدالل 7/7/1384 ـ 847انقالب اسالمی طی دادنامه شماره 
های عمومی و انقالب و اصالحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صالحیت خود  نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه

ی دادنامه شماره  ارجاع شده است و این شعبه ط109های عمومی اصفهان صادر کرده است که به شعبه  را به صالحیت دادگاه
های سابق  های عمومی و انقالب در تکمیل صالحیت  استدالل کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاه23/7/1385 ـ 916

 قانون آیین دادرسی 28های سابق محاکم انقالب ندارد، به استناد ماده  دادگاه انقالب بوده و داللت بر نسخ صالحیت
ور مدنی با نفی صالحیت از خود، پرونده را جهت حل اختالف به دیوان عالی کشور ارسال دادگاههای عمومی و انقالب در ام

با :  چنین رأی داده است11/8/1384 ـ 644/33داشته است و شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 
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های عمومی   قانون تشکیل دادگاه5ر ماده توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صالحیت دادگاه انقالب اسالمی مصرح د
 آن و تأخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذکور از تاریخ قانون 28/7/1381 و اصالحیه مصوب 15/4/1373و انقالب مصوب 

 نظریه شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی اصفهان صائب است، 19/9/1369مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 
  .گردد  دادگاه عمومی اصفهان حل اختالف می109تأیید آن به صالحیت رسیدگی شعبه لذا با 

ب ـ در موضوع مشابه که شخصی به نام آقای اکبر غالمی و چند نفر دیگر به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور در 
 ذیل ماده دو قانون 6ل به اینکه تبصره اند، شعبه مذکور با استدال شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمی اصفهان تحت تعقیب بوده

های عمومی و انقالب و اصالحیه آن نسخ شده، قرار عدم  اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه
االرجاع طی دادنامه   دادگاه عمومی حسب114شعبه . صالحیت خود را به صالحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کرده است

 استدالل کرده که قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر 85/511شماره 
 27شود، لذا از خود نفی صالحیت کرده و پرونده با حدوث اختالف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم  نسخ نمی

  : چنین رأی داده است22/5/1385 ـ 790االرجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره  حسب

 محاکم عمومی جزایی اصفهان با اعالم صالحیت رسیدگی دادگاه انقالب 114ضمن تأیید استدالل شعبه : رأی شعبه
  .گردد اسالمی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل اختالف می

گردد تا در  در امور کیفری اعالم میهای عمومی و انقالب   قانون آیین دادرسی دادگاه270علیهذا مراتب دراجرای ماده 
  .هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح و کسب نظر شود

  معاون اول دادستان کل کشور ـ سید احمد مرتضوی مقدم

  نظریه دادستان کل کشور: ج

ر  هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختالف د85/49با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 
 و 19/9/1369 دیوان عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 33 و 27استنباط شعب 

 در خصوص صالحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقالب اسالمی 1373های عمومی و انقالب مصوب   قانون تشکیل دادگاه5ماده 
  .گردد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر میدر رسیدگی به اتهام اقتصادی کشور با لحاظ 

 قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن 159هر چند طبق اصل 
باشد،  تشکیل دادگاه انقالب درسازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی

های عمومی و انقالب   قانون تشکیل دادگاه5دگاه انقالب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است مقررات ماده بلکه دا
باشد، بلکه به موجب مقررات قانونی، دادگاه  انقالب نمی در مقام احصاء صالحیت انحصاری برای دادگاه 1373مصوب 
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باشد و  به جرایم دیگری ازجمله جرایم پزشکی را نیز دارا می مرقوم صالحیت رسیدگی 5انقالب عالوه بر موارد مصرح در ماده 
 5فیه مقررات قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به عنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ماده  در مانحن

ت عام مؤخر ناسخ مقررات باشد وطبق قواعد اصولی، مقررا های عمومی و انقالب به عنوان قانون عام می قانون تشکیل دادگاه
 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ 6باشد، به خصوص در این مورد مقررات تبصره  خاص مقدم نمی

صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت تهافت و مغایرت احکام آنها با قانون اصالح 
 در مقام 1384خصوصاً اینکه مقنن در سال .  تحقق و فعلیت نخواهد یافت1383می و انقالب مصوب های عمو قانون دادگاه

 قانون داشته که با عطف نظر به صالحیت 6الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره 
نظام اقتصادی کشور متعرض اعتبار تبصره مذکور دادگاه انقالب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخاللگران در 

 با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از 1369در هر صورت صراحت قانون اخاللگران در نظام اقتصادی مصوب سال . نگردیده است
 مؤنه اضافه  نیز نسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا5شود و ادعای شمول بند الف ماده  اعتبار ساقط نمی

  .دارد

در . باشد  در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی5ادعای اینکه ماده 
 ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخاللگران استناد نمایند 27هر صورت به نظر اینجانب رأی شعبه 

  .رات صورت پذیرفته استاقدام ایشان طبق مقر

رسد مورد تأیید   دیوان عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور منطبق با موازین قانونی به نظر می27بدین جهت رأی شعبه 
  .باشد می

   وحدت رویه هیأت عمومی24/7/1386 ـ 704رأی شماره : د

، به کلیه جرائم علیه 1381ب مصوب های عمومی و انقال طبق بند اول ماده پنجم قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه«
گردد و رسیدگی به  های انقالب اسالمی رسیدگی می االرض در دادگاه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی

 این 2جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 
ن به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با قانو

ها خواهد بود و در سایر  نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه
های عمومی صالحیت رسیدگی خواهند   قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه2 ماده 6 موارد به علت نسخ ضمنی تبصره

بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور درحدی که با . داشت
  ».گردد این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می
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های عمومی و انقالب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی   قانون آیین دادرسی دادگاه270 ماده این رأی بر اساس«
  .»االتباع است ها در موارد مشابه الزم کشور و دادگاه
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 196: شماره دادنامه

  82/462/ هـ:شماره
   28/6/1386  ـ 82/462: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
   آقای حسن علی باقرلو:کیشا

 سازمان ثبت اسناد و امالک 10/10/1379 مورخ 24561/34/1 ابطال دستورالعمل شماره :موضوع شکایت و خواسته
  کشور

 دبیر محترم 26/9/1365 مورخ 7323طبق نظریه شماره .  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است:مقدمه
سازمان . توان او را از تصرف در مزد عرفی عمل خود منع نمودشورای نگهبان، حق التحریر مزد عرفی عمل سردفتر است و نمی

ثبت اسناد و امالک کشور به موجب دستورالعمل مورد شکایت، سردفتر اسناد رسمی را مکلف نموده که حق التحریر خود را فقط 
 ـ 1. حسنه بانک ملی ایران دریافت نماید، که بنا به دالیل زیر بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانون استاز طریق سپرده قرض ال

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در توجیه این اقدام اعالم نموده که چون ارباب رجوع جهت پرداخت حق الثبت ملزم به 
نماید، حال آنکه به موجب دستورالعمل شماره را نیز پرداخت میباشد لذا همزمان حق التحریر مراجعه به بانک ملی ایران می

های دفترخانه بابت اسنادی مانند وکالت، اقرارنامه، فسخ نامه، اقاله تقسیم نامه و یا  کلیه هزینه9/2/1380 مورخ 2363/34/1
 قانون ثبت غیرمالی 124به ماده مواردی مانند تعویض قبوض سپرده امانت، صدور اجراییه و اخطاریه و امثال آن که با توجه 

لذا ارباب رجوع الزامی در مراجعه به بانک ملی جهت واریز حقوق دولتی و . شوند، به حساب سردفتر باید واریز شودمحسوب می
 ـ با توجه به دولتی بودن اکثر بانکها 2. شود عمل می1354 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 52حق الثبت نداشته و وفق ماده 

. سلب اختیار سردفتر در افتتاح حساب شخصی خود در بانک مورد نظر موجب سلب آزادی سردفتر و برخالف قانون اساسی است
 وصول و واریز وجوه عمومی از وظایف و تکالیف دفاتر 1354 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 52 و 50 ـ با توجه به مواد 3

 روز بعد از امضاء سند را 5افت وجوه عمومی و واریز آن به حسابهای مربوطه، اسناد رسمی است همانگونه که سردفتر حق دری
 ـ پرداخت قبوض آب، 4. دارد پس چگونه اختیار دریافت حق التحریر و مزد عرفی عمل خود و یا تعیین بانک مورد نظر را ندارد

مودن مردم در پرداخت حق التحریر در بانک ملی لذا محدود ن. برق، گاز و تلفن و غیره در کلیه بانکهای دولتی امکان پذیر است
 ـ ممکن است سردفتر تمایل داشته باشد حق التحریر خود را به حساب سپرده کوتاه مدت 5. باشدایران فاقد وجاهت قانونی می

ت اسناد و  سازمان ثب10/10/1379 مورخ 24561/34/1لذا ابطال دستورالعمل شماره . که دارای سود روزشمار است واریز نماید
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی . امالک کشور را دارد

در این نامه آمده است، با توجه به مادتین .  اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده است11/8/1382 مورخ 9395/34نامه شماره 
شود که دفترخانه واحد مستقل و آزاد و جزء بخش خصوصی نیست  معلوم می1354اسناد رسمی مصوب  قانون دفاتر 2یک و 

همچنین در جهت حفظ شأن و منزلت . باشدبلکه در انجام وظایف محوله مکلف به رعایت نظامات و دستورالعملهای ابالغی می
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هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق . ه استدفاتر و رعایت حال و رفاه مراجعین دستورالعمل مورد شکایت تهیه شد
با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراء 

  .نمایدبه شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

مربوط متعلق به حق سردتر اسناد رسمی است و با عنایت به اعتبار اصل با عنایت به اینکه حق التحریر برابر مقررات 
باشد، بنابراین وضع قاعده آمره تسلیط، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می
 واریز حق التحریر اسناد رسمی مبنی بر الزام سردفتر اسناد رسمی به افتتاح حساب قرض الحسنه در شعبه بانک ملی به منظور

در حساب مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً 
  .شود ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19به بند یک ماده 

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فردمعاون قضایی 
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 316: شماره دادنامه

  10/8/1386 ـ 83/629/ هـ:شماره
   2/5/1386  ـ 83/629: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای پرویز نوری:کیشا

  .یه شورای اسالمی شهر اروم6/10/1379 مصوبه مورخ 63 ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
دارد که شهرداری   شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، مفاد نامه شهرداری ارومیه مشخص می:مقدمه

 مورخه 387 ـ 386 ضوابط و مقررات اجرائی طرح تفصیلی ارومیه، طی حکم شماره 4 ـ 7طرف شکایت که مواجه با ابطال بند 
 قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای 4 بود، این بار تبصره  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده24/11/1378

االشعار به شورای اسالمی شهر ارومیه پیشنهاد   را مستمسک قرار داده و به شرح نامه فوق1367دولتی و شهرداریها مصوب 
 ضوابط و مقررات 4 ـ 7ی بند نموده است به منظور تأمین همان اهداف غیر شرعی و غیر قانونی خود و به عنوان جایگزینی، برا

) در مرحله موافقت با تفکیک یا افراز اراضی در داخل محدوده شهر(اجرائی طرح تفصیلی ارومیه، درصدهایی از امالک اشخاص 
به عنوان سهم شهرداری و به منظور تهیه معوض اراضی و به صورت رایگان، به تملک شهرداری درآید و شهرداری ارومیه هم 

داً به مصوبه شورای شهر، در مرحله تفکیک یا افراز اراضی اشخاص، درصدی از امالک آنان را یا به صورت رایگان اکنون مستن
نماید و در همین راستا، ملک متعلقه به موکل واقع در  نماید یا بهادی درصد مذکور را نقداً از متقاضی دریافت می تملک می

 قانون اصالحی قانون ثبت، به دو قطعه افراز شده 148 و 147 موضوع مواد محدوده قانونی شهر ارومیه، که از طریق هیأت
بند . عنه مصون نمانده و من غیر حق، بهای درصد مقرر در مصوبه از موکل وصول شده است است از شمول مصوبه معترضٌ 

 ـ قسمت 1: باشد رعی می شورای اسالمی شهر ارومیه به شرح دالیل ذیل غیر قانونی و غیر ش6/10/1379 مصوبه مورخه 63
دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث  مقرر می) 1345اصالحی ( قانون شهرداری 101اخیر ماده 

شوند متعلق به شهرداری است و مقنن با ذکر این عبارت که شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت  می
رداریها را در خصوص موافقت با تفکیک اراضی صرفاً و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع نخواهد کرد، حقوق قانونی شه

گردد که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین اجازه اخذ تعدادی از  حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء نموده و مالحظه می
ه است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادره از هیأت قطعات تفکیکی را به صورت رایگان جهت موافقت با تفکیک نداد

محترم عمومی دیوان عدالت اداری، الزام مالک یا مالکین به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری یا سازمانهای دیگر در 
چگونه  ـ بدون هی2. قبال تفکیک، خالف اصل تسلیط و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص تشخیص داده شده است

تردیدی داخل محدوده هر شهر، داخل در محدوده توسعه و عمران شهر قرار دارد و از مزایای قانونی مربوطه اعم از تفکیک و 
 قانون تعیین وضعیت 4افراز ملک به قطعات کوچکتر و احداث ساختمان در قطعات مفروزه برخوردار است و مقنن در تبصره 

 در مقام آن نبوده که این اختیار را به شهرداریها اعطاء نماید که در 1367داریها مصوب امالک واقع در طرحهای دولتی و شهر
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موقع تقاضای تفکیک و افراز اراضی واقع در داخل محدوده شهر از مالکین آنها درصدی را به صورت رایگان به عنوان مابه ازای 
 قانون تعیین وضعیت امالک واقع در 4ستنبط از تبصره بلکه م. برخورداری مالکین از تفکیک یا احداث ساختمان اخذ نماید

احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه ... خصوصاً عبارت  (1367طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 
برای استفاده از توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی  شهری، مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مذکور می

، تجویز دریافت درصدی از این امالک به صورت رایگان، منوط به حدوث ...)مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر
حالتی گردیده که اراضی اشخاص در خارج از محدوده شهری شهرها واقع شده و با تصویب مراجع قانونی ذیربط به محدوده 

ند و به دیگر بیان و با ملحوظ نظر قرار دادن مفهوم مخالف تبصره یاد شده، اراضی و امالک شو توسعه و عمران شهر وارد می
با . باشند از شمول قانون مارالذکر خروج موضوعی دارند اشخاص که سابقاً و یا در حال حاضر در داخل محدوده شهرها واقع می

ریاست .  شورای اسالمی شهر ارومیه را دارم6/10/1379 مصوبه مورخ 63عنایت به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند 
اند، وضع   اعالم داشته2/8/1384 مورخ 2239محترم شورای اسالمی شهر ارومیه در پاسخ به این شکایت طی نامه شماره 

 از اختیارات شورای 1375 قانون تشکیالت و وظایف شوراهای اسالمی مصوب 71 ماده 16عوارض محلی با توجه به بند 
 قانون فوق نحوه و مرجع ذیصالح رسیدگی به اعتراضات مربوط به مصوبات شوراهای 80 و 79می شهر بوده و مواد اسال

شهرداری ارومیه . اسالمی شهرها را مشخص نموده است بنا به مراتب فوق صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست
 ـ وضع عوارض محلی با توجه به 1اند،   اعالم داشته16/6/1384 مورخ 5815/15در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 

 قانون تشکیالت و وظایف شورای اسالمی از جمله اختیارات شورای اسالمی شهر بوده و شهرداری نیز پس از 71 ماده 16بند 
 مصوبه مورد درخواست  ـ2. باشند قطعی شدن مصوبه و عدم اعتراض فرماندار یا سایر مسئوالن اجرائی مکلف به اجرای آن می

شود بلکه در کلیه شهرها چنین درصدهایی از مالکین به منظور تأمین معوض امالکی که  ابطال تنها در شهر ارومیه اعمال نمی
 ـ مصوبه مذکور ناظر به اراضی بایر است 3. گردد و اختصاص به ارومیه ندارد گیرند، اخذ می در مسیر طرحهای عمرانی قرار می

و مورد ابتیاعی وی » باغ« و سابقه محل به صورت 12نوعیت اصلی پالک مادر با توجه به رأی کمیسیون ماده در حالیکه 
 اصالحی 147خواهد بود و صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام شاکی در اجرای ماده » باغ«مشمول مقررات و احکام 

ل از تغییر نوعیت ملک از طریق مراجع قانونی حق درخواست محل اشکال بوده و مشارالیه قب) زمین محصور(تحت عنوان 
دبیر محترم شورای . بنا به مراتب فوق صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ابطال مصوبه اراضی بایر را ندارد

عالم  ا4/5/1385 مورخ 16546/30/85نگهبان در خصوص ادعای خالف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 
 شورای اسالمی 6/10/1379 مصوبه مورخ 63 موضوع بند 27/12/1384 مورخ 83/629/عطف به نامه شماره هـ«: اند داشته

 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعالم 4/5/1385شهر ارومیه، در جلسه مورخ 
ورای اسالمی شهر ارومیه نسبت به زمینهای خارج از محدوده خالف موازین  ش6/10/1379 مصوبه 63اطالق بند : گردد می

البدل شعب  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. »شرع شناخته شد
  .نماید دور رأی میدیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ص
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  رأی هیأت عمومی

 مصوبه مورخ 63 فقهای محترم شورای نگهبان اطالق بند 4/5/1385 مورخ 16546/30/85جب نظریه شماره به مو
 شورای اسالمی شهر ارومیه نسبت به زمینهای خارج از محدوده خالف موازین شرع شناخته شده است و همچنین 6/10/1379

 و الزام واحدهای مزبور به 1367ن وضعیت اراضی و امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب با عنایت به قانون تعیی
 مصوبه مورخ 63پرداخت بهای عادله اراضی مذکور به مالکین آنها و اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع بند 

 شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی  شورای شهر ارومیه که مفهم اختصاص قسمتی ار اراضی بایر به6/10/1379
الذکر خالف احکام شرع و قانون و  باشد به شرح فوق مزبور و به منظور تأمین معوض اراضی واقع در طرحهای شهرداری می

 به االشعار مستنداً  مصوبه فوق63خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر ارومیه در وضع مقررات است و بدین جهت بند 
  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 170اصل 

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 320 ـ 319: شماره دادنامه

  7/8/1386 ـ 592 و 84/761/ هـ:شماره
   7/5/1386  ـ 592 و 84/761: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .زاده  سازمان بازرسی کل کشور و آقای رامبد امین:کیشا

  . سازمان ثبت اسناد و امالک کشور26/2/1383 مورخ 4195/34/1 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
 و 26/8/1383 مورخ 25885/7/8نامه شماره  رسی کل کشور طی شکایت معاون امور سیاسی و قضائی سازمان باز:مقدمه

اند، به منظور اجرای توافقنامه فی مابین ریاست سازمان ثبت اسناد  زاده به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته آقای رامبد امین
پالک خودروهای کشور، سازمان و امالک کشور و معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جهت اجرای طرح ملی تعویض 

در اجرای «نماید   بدین شرح می26/2/1383 مورخ 4195/34/1ثبت اسناد و امالک کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 
 و حسب توافقات حاصله فی مابین سازمان ثبت اسناد و امالک 1317 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14تبصره ذیل ماده 
اهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در محلهای کشور و معاونت ر

تعیین شده از سوی معاونت مذکور جهت تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو بدین وسیله صدور ابالغ استقرار دفاتر تنظیم 
 آیین نامه 14شود اوالً، اساساً تبصره یک ذیل ماده  مالحظه می» .گردد یکننده اسناد مذکور در استان مربوطه تفویض اختیار م

 به جهت ضرورت زمانی و مکانی تصویب شده و موضوع آن ثبت معامالت دولتی و 1317قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 
لذا از شمول تبصره . یردگ ای است که بین اشخاص حقیقی انجام می باشد و نقل و انتقال خودرو معامله بنگاههای عمومی می

 4ماده (ثانیاً، با توجه به اینکه محل دفترخانه الزاماً باید با معرفی سردفتر و موافقت ثبت محل تعیین شود . مذکور خارج است
 همین قانون تمامی اسناد باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و به امضاء 18از طرفی مطابق ماده ) قانون دفاتر اسناد رسمی

صحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد، بنابراین صدور ابالغ استقرار دفترخانه برای محلهای مذکور خالف نظر قانونگذار بوده ا
بنا به مراتب ابطال . باشد ثالثاً، ملزم نمودن مردم به مراجعه به دفتر خاص جهت تنظیم اسناد رسمی می. و وجاهت قانونی ندارد

سرپرست دفتر حقوقی و .  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مورد تقاضا است26/2/1383 مورخ 4195/34/1بخشنامه شماره 
 اعالم 2/2/1385 مورخ 605/11الملل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره  امور بین
مورد شکایت عمالً کاربرد خود را از دست داده و تنظیم  آیین نامه راهنمائی و رانندگی بخشنامه 20اند، با تصویب ماده  داشته

. پذیرد اسناد نقل و انتقال اتومبیل پس از انجام تشریفات قانونی و مقرر کماکان در محل اصلی دفترخانه اسناد رسمی انجام می
 دیوان تشکیل و پس از البدل شعب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

  .نماید بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
، محل دفترخانه در هر شهر یا 1354 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 4به صراحت ماده 

 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح شده 14شود و در ماده   اره ثبت محل تعیین میبخش به معرفی سردفتر و موافقت اد
بنابراین مفاد بخشنامه شماره . است که سردفتران حق ندارند جز در موارد مستثنی شده، دفاتر را از محل کار خود خارج سازند

ورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمی و ثبت معامالت  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور که در م26/2/1383 مورخ 4195/34/1
در آن ترتیب دیگری را غیر از حکم صریح مقنن تعیین و اعالم کرده است، خالف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود 

ی شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسالم اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می
  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19ایران و بند یک ماده 

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 291: شماره دادنامه

  28/7/1386 ـ 85/293/ هـ:شماره
   31/4/1386  ـ 85/293: کالسه پرونده

  .ت عمومی دیوان عدالت اداری هیأ:مرجع رسیدگی
  . محمدتقی قلمی اصفهانی و غیره:کیشا

 سازمان تأمین 27/2/1384 مورخ 15929/2020دستورالعمل شماره ) ب( بند 6 ابطال ردیف :موضوع شکایت و خواسته
  .اجتماعی

عی استان مازندران که از اند، اینجانبان کارکنان اداره کل تأمین اجتما  شکات طی دادخواست تقدیمی اعالم داشته:مقدمه
ایم   سال سابقه خدمت مفید در سازمان به افتخار بازنشستگی نایل گردیده30 با داشتن 1385 لغایت فروردین 30/7/1384تاریخ 

رساند، سازمان تأمین اجتماعی پاداش پایان خدمت اینجانبان را بر اساس دستورالعمل اداری شماره  به استحضار می
 معاونت محترم مدیر عامل در امور اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی ایران منضم به 27/2/1384 مورخ 15929/2020

العاده جذب مشمول  العاده شغل و فوق از آخرین حقوق و فوق» ردیف یک بند ب«دستورالعمل پرداخت پایان خدمت کارکنان از 
 بند 6ردیف «ر مزایای مشمول کسور بازنشستگی با توجه به کسور بازنشستگی قبل از بازنشستگی اینجانبان محاسبه و از سای

را به عنوان »  بند ب6یک و «معادل میانگین ساده شش ماهه قبل از تاریخ بازنشستگی محاسبه و مجموع ردیفهای » ب
قانون اصالح » 10 و تبصره ماده 10 و 7«همانگونه که مستحضرید در ماده . اند پاداش پایان خدمت به اینجانبان پرداخت نموده

 مجلس شورای اسالمی نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت 13/2/1379مصوب ... ای از مقررات به حقوق بازنشستگی و پاره
های دریافتی که مالک کسور بازنشستگی  العاده کارکنان را فقط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق

 قانون اصالح 10 و تبصره ماده 10 و 7شود، حکایت دارد و قانونگذار در مادتین  یاست به عنوان پاداش خدمت پرداخت م
ای به سقف با معادل میانگین شش ماهه در پرداخت پاداش پایان  هیچگونه اشاره... ای از مقررات به حقوق بازنشستگی و پاره

 6ردیف «ئید تا نسبت به ابطال آن قسمت از علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب فوق دستور فرما. خدمت ننموده است
میانگین ساده شش ماهه قبل از تاریخ برقراری «مندرج در دستورالعمل پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان » بند ب

 معاونت اداری و مالی سازمان تأمین 27/2/1384 مورخ 15929/2020که ضمیمه دستور اداری شماره » مستمری خواهد بود
ای از مقررات به حقوق بازنشستگی، بانوان  قانون اصالح پاره» 10 و تبصره ماده 10 و 7مادتین «ماعی ایران که مغایر اجت

. باشد، اقدام الزم را به عمل آورند  مجلس محترم شورای اسالمی می13/2/1379ها و سایر کارکنان مصوب  شاغل، خانواده
 اعالم 13/12/1385 مورخ 46631/7100أمین اجتماعی طی نامه شماره مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان ت

اصالح گردیده و محاسبه پاداش پایان خدمت بر »  بند ب6ردیف «اند، دستورالعمل مورد شکایت در قسمت مورد اعتراض  داشته
ورت خواهد گرفت و در  آن دستورالعمل ص5العاده جذب برابر مفاد ردیف  العاده شغل و فوق اساس جمع آخرین حقوق، فوق

صورتی که جمع مذکور کمتر از سقف کسر حق بیمه باشد، آخرین مزایای مبنای کسر حق بیمه مستخدم نیز تا سقف کسر حق 
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هیأت عمومی . بنابراین خواسته شاکی اجابت گردیده و رد شکایت مزبور مورد استدعا است. بیمه به جمع فوق اضافه خواهد شد
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی   تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیدیوان عدالت اداری در

  .نماید و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  

  رأی هیأت عمومی
ها و سایر  ان شاغل، خانوادهای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی، بانو  قانون اصالح پاره7حکم مقرر در ماده 

 مصرح در لزوم پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان مذکور در آن ماده به ازاء هر سال خدمت 1379کارکنان مصوب 
بنابراین ردیف . های دریافتی مالک کسور بازنشستگی است العاده معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق)  سال30حداکثر به مدت (
 سازمان تأمین اجتماعی که در این زمینه ترتیب دیگر جز حکم 27/2/1384 مورخ 15929/2020العمل شماره دستور) ب( بند 6

صریح مقنن تعیین نموده و به لحاظ عدم انطباق آن با قانون از طرف سازمان تأمین اجتماعی به شرح دستورالعمل شماره 
 قانون اساسی 170شود و به تجویز اصل  یص داده می اصالح شده است، مغایر قانون تشخ16/7/1385 مورخ 68715/2020

 6 حکم به ابطال ردیف 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 20 و 42 و مادتین 19جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 
  .شود صادر می) 27/2/1384( از تاریخ صدور آن مصوبه 27/2/1384 مورخ 15929/2020دستورالعمل شماره ) ب(بند 

  
  أت عمومی دیوان عدالت اداریهی

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 273: شماره دادنامه

  18/7/1386 ـ 85/224/ هـ:شماره
   24/4/1386  ـ 85/224: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای محمد نورانی:کیشا

 سازمان امور اداری و استخدامی 31/6/1378 مورخ 34037/22/2شماره  ابطال بخشنامه :موضوع شکایت و خواسته
  .کشور

 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 8 شاکی طی دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، برای ماده :مقدمه
سپس ابالغ و  به تصویب هیأت وزیران رسیده و 22/10/1370، دستورالعمل اجرایی تدوین و در مورخه 13/6/1370مصوب 

 8در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، برای تدوین و تغییر آیین نامه اجرایی ماده . اجراء گردیده است
قانون نظام هماهنگ، اختیاراتی و مسئولیتی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار نگردیده است، لذا اقدام سازمان 

 خالف قانون و خارج از حدود 31/6/1378 مورخ 34037/22/2دامی کشور در صدور بخشنامه شماره امور اداری و استخ
مدیر کل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان . باشد اختیارات آن سازمان بوده و ابطال آن مورد استدعا می

 قانون نظام 21اند، بر اساس ماده   اعالم نموده9/7/1385 مورخ 76441/1604ریزی کشور طی نامه شماره  مدیریت و برنامه
الذکر بر عهده  های اجرائی قانون فوق نامه  مجلس شورای اسالمی، آیین13/6/1370هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 
 صادره در 31/6/1378 مورخ 34037/22/2گذاشته شده و بخشنامه شماره ) سابق(سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

 قانون اساسی کشور صادر شده است، بنا به مراتب فوق این 138استای اجرای وظایف قانونی سازمان مزبور، مطابق با اصل ر
سازمان در صدور بخشنامه مذکور مرتکب تخلفی نگردیده و صحیحاً آن را صادر نموده و شاکی بالوجه تقاضای ابطال آن را 

البدل شعب دیوان  در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیهیأت عمومی دیوان عدالت اداری . نموده است
  .نماید تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  
  رأی هیأت عمومی

 است، قانونگذار به شرح ماده  هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده22/9/1383 مورخ 464همانطور که در دادنامه شماره 
العاده شغل مقرر در ماده مزبور را منوط و مشروط به   قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، برخورداری از حقوق و فوق8

داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی و اشتغال به کار در مراکز و یا واحدهای 
بنابراین مفاد بخشنامه شماره .  مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور اعالم داشته استآموزشی،
ریزی کشور که به شرح آن با وضع قاعده آمره و  ریزی سازمان مدیریت و برنامه  معاون برنامه31/6/1378 مورخ 34037/22/2

مضییق ساخته است، خالف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود تعیین شرایطی جز آنچه مقرر داشته دایره شمول قانون را 
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 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند 170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل  اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می
  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19یک ماده 
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  اون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فردمع
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 321: شماره دادنامه

  10/8/1386 ـ 84/5350/ هـ:شماره
   7/5/1386  ـ 84/5350: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای فضل اهللا دهدشتی:کیشا

یون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و  کمیس13/3/1377 ابطال بند یک نظریه مورخ :موضوع شکایت و خواسته
  .امالک کشور
 با تشکیل کمیسیونی 1377 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، سازمان طرف شکایت در سال :مقدمه

مرکب از مدیران ستادی خود در مرکز، موضوع امالک مسلوب المنفعه که در نتیجه اجرای قانون اصالحات ارضی به خصوص 
های مقرر در ماده مزبور مصوب آذر ماه   و قانون تمدید مهلت3/5/1343 آیین نامه قانونی اصالحات ارضی مصوب 40ده ما

 لغو و 13/3/1377 مشخص و متعلق به دولت به تولیت وزارت کشاورزی گردیده را به موجب بند یک صورت جلسه مورخ 1349
 مجمع 1367ده واحده مربوط به قانون حل مشکل اراضی بایر مصوب االثر اعالم و مستند صدور نظریه خود را، ما ملغی

نظریه مورد شکایت در حقیقت یک نوع قانونگذاری بوده که به موجب آن قوانین و . تشخیص مصلحت نظام دانسته است
ر اعالم نموده است االث المنفعه که از قوانین حاکم و مصوبه مجلسین وقت بوده را نفی  و ملغی مقررات مربوط به امالک مسلوب

 مجمع 25/5/1367در مورد مصوبه مورخ . باشد که عمالً خارج از حدود صالحیت اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت می
االثر نمودن  تشخیص مصلحت نظام، در هیچ جای این ماده واحده و آیین نامه اجرائی آن آثاری که مبین نفی یا سلب یا ملغی

 13/3/1377بنا به مراتب ابطال بند یک نظریه مورخ . به امالک مذکور باشد، لحاظ نشده استقوانین و مقررات مربوط 
الملل سازمان  سرپرست دفتر حقوقی و امور بین. کمیسیون مدیران ستادی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مورد تقاضا است

اند، صورت   اعالم داشته17/5/1384 مورخ 3862/11ثبت اسناد و امالک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
 کمیسیون مشورتی مدیران ستادی سازمان ثبت در خصوص موضوع بر اساس نظریه مشورتی اداره 13/3/1377جلسه مورخ 

حقوقی قوه قضائیه ملغی گردیده، ضمن اینکه هرگونه اقدامی که توسط اداره ثبت کرمان صورت گرفته و منتهی به صدور سند 
 قانون اصالح و حذف موادی از 3 و 2 گردیده، طبق مقررات و موازین قانونی و با استناد به قانون اصالح مواد یک، مالکیت

و در جهت اجرای آرای صادره از هیأت حل اختالف مستقر در واحد ثبتی مربوط که )  اصالحی148 و 147مواد (قانون ثبت 
هیأت . باشد، انجام شده است، لذا ایرادی بر آن وارد نیست االجراء می بع و الزمبرای ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و امالک مت

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث  عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .مایدن و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
ها  نامه  قانون دیوان عدالت اداری آیین19طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 

با عنایت . ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است و تصویب نامه
شود و تبعیت از آن الزامی نیست و حتی تمسک به اظهارنظر  رنظر مشورتی منحصراً به منظور ارائه طریق ابراز میبه اینکه اظها

باشد، بنابراین  آور برای نظر مشورتی نمی مشورتی و اتخاذ تصمیم یا انجام اقداماتی بر اساس آن موجد اوصاف قاعده الزام
شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و  االتباع محسوب نمی دولتی الزماظهارنظر مشورتی از مصادیق مقررات و نظامات 

  .امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 326: شماره دادنامه

  18/7/1386 ـ 84/80/ هـ:شماره
   7/5/1386  ـ 84/80: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای محمدرضا رجبی:کیشا

 1/28 ـ 356 ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره :موضوع شکایت و خواسته
  .9/2/1381مورخ 

کت در آزمونهای استخدامی  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، وزارت نفت یکی از شرایط شر:مقدمه
 برای دانشگاههای غیر 14 برای دانشگاههای دولتی و معدل 13شرکتهای تابعه خود را در مقطع کارشناسی داشتن شرط معدل 

از آنجا که سر فصل دروس و تمام قوانین آموزشی بین دانشگاههای دولتی . دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی قرار داده است
ان است و مدرک تحصیلی هر دو دانشگاه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، لذا تفاوت قائل و آزاد یکس

بدین سبب ابطال دستورالعمل مورد شکایت . باشد التحصیالن دانشگاههای دولتی و غیر دولتی تبعیض آشکار می شدن بین فارغ
 مورخ 4017/42ـ403/ن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح دامور حقوقی شرکت ملی نفت ایرا. را تقاضا دارد

، شرکت مجاز است که در 1356 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 7اند، بر اساس ماده   اعالم داشته25/6/1383
های  ارکنان خود آیین نامهمورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش ک

به همین منظور تعیین حداقل شرط معدل برای شرکت در . الزم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء بگذارد
التحصیالن دانشگاههای دولتی و آزاد اسالمی بر اساس سیاستهای کلی جذب نیروی انسانی در  آزمونهای استخدامی فارغ

 توسط 9/2/1381 مورخ 1/28 ـ 356که مراتب طی دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی به شماره باشد  صنعت نفت می
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور . وزیر نفت به وزارت نفت و شرکتهای اصلی آن ابالغ گردیده است

حث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از ب رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .نماید مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده است، به شرح ماده واحده قانون 11/4/1385 مورخ 210همانطور که دادنامه شماره 

التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی و تأیید  رسی مدارک فارغ بر1367های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی مصوب  تأیید رشته
مدارک تحصیلی معتبر آنان با رعایت مقررات مربوط به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

لق دانشگاهها و و همچنین تعیین درجه ارزش و اعتبار مدرک تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در مط
مؤسسات آموزش عالی به عهده مراجع ذیصالح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شده و رعایت آن برای کلیه مسئولین 

بنابراین اعمال تبعیض در امر استخدام داوطلبان ورود به خدمت در صنعت نفت از طریق تفاوت در . واحدهای دولتی الزامی است
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التحصیالن دانشگاههای دولتی روزانه و دانشگاههای   دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی بین فارغتعیین شرط معدل در مورد
 دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام 4بنابراین قسمتی از بند . پیام نور و بقیه دانشگاهها، خالف هدف و حکم مقنن است

 که یکی از شرایط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در 9/2/1381 مورخ 1/28 ـ 356نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 
التحصیالن دانشگاه پیام نور   و در مورد فارغ13التحصیالن دانشگاههای دولتی روزانه داشتن معدل  صنعت نفت را در مورد فارغ

ی جمهوری اسالمی  اصل سوم قانون اساس9 ذکر کرده از مقوله تبعیض ناروا موضوع بند 14و سایر دانشگاهها داشتن معدل 
 170الذکر به استناد اصل  شود و بدین جهت این قسمت از دستورالعمل فوق ایران است و نتیجتاً مغایر قانون تشخیص داده می

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 181: شماره دادنامه

  6/6/1386 ـ 82/461/ هـ:شماره
   20/3/1386  ـ 82/461: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای حسن علی باقرلو:کیشا

 15273/34/1 و دستورالعمل شماره 1365 مهر های ثبتی تا  مجموعه بخشنامه48 ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
  . رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور2/5/1380مورخ 

های ثبتی دفاتر اسناد   مجموعه بخشنامه48 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، به موجب بند :مقدمه
قررات قانون نظام صنفی، موافقت اتحادیه اند که جهت تنظیم سند اجاره جهت محلهای کسب مشمول م رسمی مکلف شده

 20/5/1380 مورخ 16200/101مربوطه را از نظر نوع کسب اخذ و شماره آن را در سند قید نمایند و طی دستورالعمل شماره 
اداره ثبت استان تهران، هنگام تنظیم سند انتقال قطعی نسبت به محلهای کسب، دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ گواهی از 

 و یا هیچ یک از قوانین دیگر مربوط به محلهای کسب 1359حال آنکه در قانون نظام صنفی مصوب . اند تحادیه مربوطه شدها
گردد، خارج از اختیارات  تکلیفی برای دفاتر اسناد تعیین نشده و تکلیف مذکور که عدم رعایت آن موجب انفصال سردفتر می

د و از طرف دیگر طبق قانون روابط موجر و مستأجر شغل مستأجر با توافق مالک و باش قانونی اداره کل ثبت استان تهران می
گردد، لذا الزام موجر و مستأجر در اخذ گواهی از اتحادیه، خارج از چارچوب و مقررات تکلیفی برای دفاتر اسناد  مستأجر تعیین می

الملل سازمان ثبت  سرپرست دفتر حقوقی و امور بین. دهای مورد شکایت را دار استدعای رسیدگی و لغو بخشنامه. باشد رسمی می
 و ضمن ارسال تصویر نامه شماره 25/5/1383 مورخ 462/11اسناد و امالک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 

ه بر اساس اند، نظر به اینکه بخشنام  مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعالم داشته11/5/1383 مورخ 5755/34
مقررات قانون نظام صنفی اصدار یافته است، با توجه به اینکه قانون نظام صنفی جدید در این خصوص ساکت است و تعیین 

 مجموعه 48تکلیف برای دفاتر و ایجاد تضییق برای اصحاب معامله نیاز به نص قانونی دارد، بنابراین موجبی برای استمرار بند 
البدل  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. باشد ها ثبتی نمی بخشنامه

  .نماید شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 حق کسب و پیشه و تجارت و یا انتقال عین واحد مزبور نظر به اینکه تعیین شرایط اجاره محل کسب و انتقال
االطالق از جمله در مورد واحدهای کسبی مشمول قانون نظام صنفی از هر حیث از قبیل نوع کسب و پیشه و تجارت  علی

رت جلب نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط است و قانونگذار حکمی در باب ضرو مبتنی بر اداره و تراضی طرفین اجاره
موافقت اتحادیه مربوط در تنظیم سند رسمی اجاره انشاء نکرده است، بنابراین وضع قاعده آمره توسط سازمان ثبت اسناد و 

 مورخ 15273/34/1 و اصالحیه شماره 1365های ثبتی تا اول مهر ماه   مجموع بخشنامه48امالک کشور به شرح بند 
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نامه  سمی به جلب موافقت اتحادیه و ثبت شماره و تاریخ موافقتنامه مزبور در اجاره آن مبنی بر الزام دفاتر اسناد ر2/5/1380
 قانون اساسی 170شود و مستنداً به اصل  رسمی خالف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می

  .شود ل می ابطا1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 19جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 287 ، 286: شماره دادنامه

  18/7/1386 ـ 86 و 85/231/ هـ:شماره
   31/4/1386  ـ 86 و 85/231: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . ـ موسی موالوردیخانی2ه اقدم  ـ رحیم قهرمانزاد1 آقایان :کیشا

نامه شماره   آیین نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویب10 ابطال تبصره ماده :موضوع شکایت و خواسته
  . هیأت وزیران22/2/1365 مورخ 13078

یالت و اختیارات  قانون تشک13اند، در ماده   شکات به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی تقدیمی اعالم داشته:مقدمه
سازمان اوقاف و امور خیریه، مصرف وجوه مأخوذه بابت پذیره و اهدائی همان موارد مقرر در وقفنامه اعالم گردیده ولی تبصره 

 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی برخالف قانون مزبور و مقرر و جعل واقف در وقفنامه، مصرف 10ذیل ماده 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است 26/12/1342 مورخ 3561در رأی شماره . اعالم کرده است» ونکلیه بط«پذیره را 

هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف و یا در امر تولیت و «
» . یک نفر هم از نسل مقدم باقی است، نوبت نسل بعد نخواهد رسیدتواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی وصایت نمی

 آیین نامه 10 قانون تبعیت از مقررات وقفنامه را خواه تشریک و خواه ترتیب باشد دستور داده ولی تبصره ذیل ماده 13ماده 
 ـ با رأی 1 آیین نامه مذکور 10ده تبصره ذیل ما. منحصراً امر بر تشریک نموده است ولو اینکه واقف ترتیب را مقرر کرده باشد

زیرا حسب اجماع مسلمین در .  قانون اساسی را نیز نقض کرده است22 ـ اصل 2. الذکر مخالفت و مغایرت دارد وحدت رویه فوق
 مالکیت انحصاری نسل مقدم بر پذیره را مورد 10تبصره ذیل ماده . موقوفات خاصه عواید، ملک طلق موقوف علیهم است

 مزبور شروع اهلیت برای دارا شدن حقوق را 956زیرا ماده .  قانون مدنی نیز مغایرت دارد956 ـ با ماده 3. ر داده استتعرض قرا
ولی قید . داند به تولد هر انسانی به صورت زنده، مشروط و اهلیت برای دارا شدن را با مرگ هر انسانی تمام شده و منتفی می

ای اخذ  شود یعنی اگر امروز بابت اجاره موقوفه پذیره ث شامل بطنهای در گذشته نیز میدر تبصره مورد بح» کلیه بطون«موکد 
 قانون مدنی 30 ـ با ماده 4. اند نسبت به سهم در آن مالک خواهند شد شود، بطون سابقه نیز که هفتاد سال پیش از این مرده

هر مالکی نسبت به مایملک خود «گوید  ویب شده و می قانون مدنی بر اساس قاعده تسلیط تص30زیرا ماده . نیز مغایرت دارد
 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی حق تصرف مالکین را 10ولی تبصره ماده » حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد

م شورای نگهبان در دبیر محتر.  آیین نامه مورد تقاضا است10با توجه به اینکه تبصره ماده . گذاری کرده است محدود به سرمایه
 30/1/1386 مورخ 20977/30/86 آیین نامه مورد شکایت طی نامه شماره 10خصوص ادعای خالف شرع بودن تبصره ماده 

 22/2/1365 مورخ 13078نامه شماره   آیین نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویب10اند، موضوع ماده  اعالم داشته
 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعالم 29/1/1386 هیأت وزیران در جلسه مورخ

 در مواردی که واقف نظرش عدم اخذ پذیره بوده، خالف موازین شرع تشخیص داده شد ـ 10گردد، ـ اطالق تبصره ماده  می
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هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ . شدگذاری خالف موازین شرع تشخیص داده  اطالق تبصره نسبت به لزوم سرمایه
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت  فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

  .نماید آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 آیین نامه 10 فقهای محترم شورای نگهبان، اطالق تبصره ماده 30/1/1386 مورخ 20977/30/86به شرح نظریه شماره 
نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و 

نابراین مستنداً به اصل ب. گذاری خالف موازین شرع شناخته شده است همچنین اطالق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه
 در باب مقررات 1385 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 170

 آیین نامه نحوه و ترتیب 10شود، حکم به ابطال تبصره ماده  دولتی که توسط شورای نگهبان خالف احکام شرع شناخته می
  .شود  هیأت وزیران صادر می22/2/1365 مورخ 13078نامه شماره  وع تصویبپذیره و اهدائی موض

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 293 ، 292: شماره دادنامه

  7/8/1386 ـ 310 و 85/311/ هـ:شماره
   31/4/1386  ـ 310 و 85/311: کالسه پرونده

  . عمومی دیوان عدالت اداری هیأت:مرجع رسیدگی
  . ـ حجت اله نجفی2 ـ مجید زارع 1 آقایان :کیشا

ب ط هـ م /1028 و 29/10/1382ب ط هـ م مورخ /1566 ابطال دستورالعملهای شماره :موضوع شکایت و خواسته
  .های نفتی ایران  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده16/8/1383مورخ 

های نفتی به موجب  اند، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده  تقدیمی اعالم داشته شکات به شرح دادخواستهای:مقدمه
های فراگیر دانشگاه پیام نور را مشمول تعدیل   مدارک تحصیلی دوره29/10/1382ب ط هـ م مورخ /1566دستورالعمل شماره 

 چنانچه اقدامی قبل از صدور 16/8/1383ب ط هـ م مورخ /1028حقوق و پایه شخصی ندانسته و طی دستورالعملهای شماره 
ها و یا افزایش حقوق آنان  التحصیالن این دوره  در خصوص تعدیل مدرک تحصیلی فارغ29/10/1382 مورخ 1566دستورالعمل 

حال آنکه بنا بر اعالم رسمی . اند  درصد صورت پذیرفته باشد را خالف مقررات اعالم و تعدیل آنها را دستور داده5/2به میزان 
های نیمه حضوری از طریق آزمون سراسری و یا فراگیر در جلسه مورخ  ان سنجش دستورالعمل جذب دانشجو دورهسازم

 مورخ 100/32 شورای گسترش آموزش عالی تصویب و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی بخشنامه شماره 7/12/1378
 آن به دانش آموختگان مدرک 10 است و طبق بند  آن را جهت اجراء به دانشگاههای آموزش عالی ابالغ نموده15/2/1380

دستورالعملهای مورد شکایت با توجه به عطف بما . شود تحصیلی رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء می
ر رئیس امو. باشد، لذا ابطال آنها مورد تقاضا است  اصل سوم قانون اساسی می3سبق شدن برخالف حقوق مکتسبه و بند 

 مورخ 3937/های نفتی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ح پ پ حقوقی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت مجاز است که در امور استخدامی، 7 ـ طبق ماده 1اند،   اعالم داشته15/12/1383

 قانون یاد شده، شرکت ملی 57ه اجراء بگذارد، همچنین به موجب ماده های الزم را تدوین و ب بازنشستگی و غیره آیین نامه
ها و شرکتهای  جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه«نفت ایران 

مند به ادامه  نان مستعد و عالقه ـ صنعت نفت ایران برای کارک2» .دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود
های مرتبط با صنایع نفت و با هدف تأمین و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از هیچگونه مساعدت  تحصیل در رشته

مالی و معنوی و همچنین اعطای امتیازات تشویقی در زمان ادامه تحصیل به آن گروه از کارکنان که در چهارچوب سیاستهای 
کما اینکه در حال حاضر کلیه کارکنانی که در این . ورزد نمایند، دریغ نمی نفت اقدام به تحصیل نموده یا میکلی صنعت 

التحصیلی با انتصاب در سمتهای مرتبط با مدرک تحصیلی مأخوذه از مزایای تعدیل حقوق  اند پس از فارغ چهارچوب اقدام نموده
هایی که هیچ گونه سنخیت و ارتباطی با ماهیت   اقدام به ادامه تحصیل در رشتهلیکن کارمندانی که رأساً.  گردند برخوردار می

مشاغل و شرایط احراز سمتهای موجود در صنعت نفت نداشته و یا با حضور در مراکز آموزشی که خارج از آزمون سراسری 
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ند، طبعاً تعدیل مدرک تحصیلی آنها به دلیل نمای های فراگیر دانشگاه پیام نور اقدام به تحصیل می پذیرند، مانند رشته دانشجو می
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق . عدم رعایت آیین نامه آموزشهای بلند مدت صنعت نفت، محمل مقرراتی ندارد

آراء به البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت  با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .نماید شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 اساسنامه دانشگاه 16های مختلف تحصیلی به تجویز ماده  التحصیالن دانشگاه پیام نور در رشته با عنایت به اینکه فارغ

های   تحصیلی و گواهینامهشوند و تعیین ارزش و اعتبار درجات پیام نور موفق به اخذ گواهینامه مربوط در مقطع تحصیلی می
التحصیالن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از جمله وظایف و مسولیتهای خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  فارغ
 16/8/1383ب ط هـ م مورخ /1028 و 29/10/1382ب ط هـ م مورخ /1566های شماره  باشد، بنابراین مدلول بخشنامه می

های نفتی ایران در باب عدم شمول تعدیل حقوق و پایه شخصی به دارندگان مدارک  وردهشرکت ملی پاالیش و پخش فرآ
 درصد که 5/2های فراگیر دانشگاه پیام نور و استرداد وجوه مربوط به تعدیل حقوق این قبیل اشخاص به میزان  تحصیلی دوره
کر است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات الذ االمر مفهم نفی مطلق ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی فوق در واقع و نفس

 قانون اساسی 170شود و مستنداً به اصل  های نفتی در وضع مقررات دولتی محسوب می شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
  .شوند  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19جمهوری اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 

  
  می دیوان عدالت اداریهیأت عمو

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 284: شماره دادنامه

  18/7/1386 ـ 84/113/ هـ:شماره
   31/4/1386  ـ 84/113: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
   اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آبادان:کیشا

  . گمرک ایران9/9/1383 مورخ 236028/24102/290بطال دستورالعمل شماره  ا:موضوع شکایت و خواسته
 11 و 10 ـ همانطوری که استحضار دارید بر طبق مواد 1 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، :مقدمه

های گمرکی  قانون امور گمرکی ضوابط و مالک خاصی برای تعیین ارزش کاالی ورودی به منظور اخذ حقوق و هزینه
ارزش کاالی ورودی در گمرک در همه موارد «دارد   همین قانون مقرر می10بینی و مقرر شده است من جمله آن که ماده  پیش

های مربوط به  عبارت است از بهای سیف و بهای خرید کاال در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی و کلیه هزینه
 بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و عالمت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کاال و افتتاح اعتبار با واریز

گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی  های آن که به آن کاال تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می سایر هزینه
های اعالم شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد صاحب کاال تعیین و بر اساس نرخ روز و برابر ب

در مورد کاالیی که بدون ابراز سیاهه خرید به «دارد   مقرر می2 همین قانون در تکمیل مفاد ماده 11و همچنین ماده » .بود
د ارزش کاال را بر اساس ارزش گمرک اظهار شود یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بای

کاالی صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبدا همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمت فروش همان کاال در کشور مبدا 
متأسفانه اداره کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران بدون توجه به مقررات » ...منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند

الذکر و مالکهای آن و با عدول از چهارچوب صالحیت خود اقدام به قانونگذاری نموده و با تهیه لیست بیش از نود و شش  فوق
هزار قلم کاال در قالب لوحی فشرده و به بهانه کم اظهاری تجار از پیش برای کاالهای مزبور ارزش مقطوع تعیین نموده و طی 

ی گمرکات ایران مکلف نموده که برای اخذ حقوق گمرکی از وارد کنندگان کاال قیمت دستورالعمل مورد شکایت به کلیه مباد
باشد و  با توجه به اینکه دستورالعمل صادره در مخالفت آشکار با قوانین موضوعه می. مقطوع مزبور را مالک عمل قرار دهند

دی کشور و افزایش ورود کاال به صورت پنهانی و عمالً به دلیل تعیین قیمت غیرواقعی باعث کاهش واردات قانونی کاال از مبا
معاون حقوقی گمرک ایران در . باشد ابطال آن مورد تقاضا است گردد و این امر با فلسفه قانونگذار در تعارض می قاچاق می

 ـ در صدور 1اند،   اعالم داشته31/5/1384 مورخ 140635/324/525/109/54پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
 قانون امور گمرکی و با استفاده از صالحیت و 11 و 10ستورالعمل مورد بحث با درنظر گرفتن مقررات مربوطه از جمله مواد د

 ـ گمرکات چنانچه اظهار صاحب کاال در زمینه ارزش متناسب با واقعیت بوده باشد، آن 2. اختیارات قانونی خود اقدام نموده است
مر به معنای سلب اختیارات قانونی خود در زمینه بررسی ارزش کاالهای وارده نبوده و بدیهی است لیکن این ا. نمایند را قبول می

هیأت . باشد که هدف از تعیین ارزش واقعی کاالها، دریافت حقوق ورودی قانونی و حفظ ثبات اقتصادی بازار داخلی نیز می
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البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث  ن و دادرسان علیعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشارا
  .نماید و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  
  رأی هیأت عمومی

 قانون امور گمرکی در باب تعیین بهای کاالی وارداتی با درنظر گرفتن کلیه عوامل 11 و 10با عنایت به مفاد مادتین 
 12به منظور احتساب و وصول حقوق گمرکی و اینکه بهای تعیین شده از طرف گمرک قطعی نبوده و به تجویز ماده مؤثر 

الذکر   قانون فوق51ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ آن قابل اعتراض در کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی مذکور در ماده 
 گمرک ایران از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون 9/9/1383 مورخ 236028/24102/290است، بنابراین دستورالعمل شماره 

  .باشد ندارد و خارج از حدود اختیارات گمرک ایران نمی
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 308: شماره دادنامه

  7/8/1386 ـ 84/207/ هـ:شماره
   2/5/1386   ـ84/207: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای محمدرضا قاسمی:کیشا

  . سازمان تأمین اجتماعی29/10/1382 مورخ 99082/4020 ابطال بخشنامه :موضوع شکایت و خواسته
مراجعه  شاکی طی دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، جهت اخذ هزینه درمان همسرم به تأمین اجتماعی :مقدمه

 از پرداخت هزینه مذکور 29/10/1382 مورخ 99082/4020کردم، تأمین اجتماعی استان تهران به استناد بخشنامه شماره 
باشد، تقاضای ابطال  االشعاره به استناد موارد ذیل برخالف قانون و مقررات می خودداری ورزیده، با توجه به اینکه بخشنامه فوق

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تأمین اجتماعی ملزم به تأمین و 14/12/1380 مورخ 429اره  ـ طبق رأی شم1. آن را دارم
انجام تعهدات قانونی مربوط به درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی از طریق مطلق بخشهای دولتی و در صورت نیاز از 

ه مشمولین به مراکز درمانی طرف قرارداد با فلذا حصر مراجع. های رسمی مربوطه است طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه
 صورت جلسه ششصد و هفتاد 6تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص و ابطال شده که بخشنامه فوق نیز در راستای همان بند 
ه  ـ حکم مقرر در ماده واحد2. و چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی است که با رأی فوق ابطال گردیده است

 سازمان مذکور را 1368 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3ماده ) الف ـ ب(قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای 
موظف نموده که تمام مشمولین را تحت پوشش درمانی قرار دهد که اطالق آن مفید الزام سازمان به انجام تعهدات قانونی و 

 بخشهای دولتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی است، که حصر مذکور تأمین درمان مشمولین از طریق کلیه
 را 29/10/1382 مورخ 99082/4020بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه شماره . باشد بخشنامه مغایر با این قانون نیز می

 13647/7100های   طی نامهمدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور. خواستارم
الزام سازمان تأمین اجتماعی به « ـ طبق مقررات قانون 1اند،   اعالم داشته17/4/1386 مورخ 12149/7100 و 7/4/1385مورخ 

 آیین نامه اجرائی قانون 10و نیز به موجب ماده ) 21/8/1368مصوب ( قانون تأمین اجتماعی 3ماده ) ب(و ) الف(اجرای بندهای 
های درمانی در مراکز خصوصی، تنها در صورتی به عهده این سازمان خواهد بود که  پرداخت هزینه» 1369صوب مزبور م

نیز صریحاً مورد اشاره قرار » قانون الزام«تبصره یک ) هـ(این نکته طی بند . سازمان، با آن مراکز قرارداد منعقد کرده باشد
  .گرفته است

تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی  اعی میبه موجب این بند سازمان تأمین اجتم
تنها » پرداخت نماید... های مصوب  های مربوطه را طبق تعرفه جهت درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی استفاده نموده و هزینه

انی بخش خصوصی است که پس از تأیید استثنای وارد بر این قاعده، مراجعه اورژانسی مشمولین تأمین اجتماعی به مراکز درم
 ـ در 2. اورژانسی بودن طبق ضوابط شورای عالی تأمین اجتماعی هزینه درمان بر عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود
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 قیدی که مخصص و یا ناسخ تمام یا برخی از مقررات ناظر بر تعهد سازمان به 29/10/1382 مورخ 99082/4020بخشنامه 
گردد و اساساً موضوع این بخشنامه تبیین چگونگی   درمانی از طریق مراکز درمانی دولتی باشد، مالحظه نمیارائه خدمات

پرداخت هزینه درمان بیماران بیمه شده در واحد خسارت متفرقه است و در هیچ یک از موارد خسارات متفرقه نیز تضییقی از 
لذا با عنایت به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن هیچگونه . شود حیث مراجعه افراد به واحدهای درمانی دولتی دیده نمی

های درمانی به بیمه شدگان با رعایت  اقدام تقنینی نبوده و هدف از صدور آن ارائه راهکارهای اجرائی جهت پرداخت هزینه
 هیأت 14/12/1380 مورخ 429ه شماره و آیین نامه اجرائی مربوطه است؛ استناد به دادنام... قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی 

 ـ شاکی 3. باشد عمومی دیوان عدالت اداری جهت اثبات ادعای خالف قانون بودن بخشنامه سازمان خالی از وجه و مردود می
، سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده که 1368مصوب ... مدعی شده است که به موجب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی 

در این خصوص ضمن . تحت پوشش قرار دهد و بخشنامه مغایر با قانون است) فارغ از هرگونه قید و شرط(شمولین را کلیه م
 و 1368مصوب ... رساند، حسب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی  تأکید بر مراتب معروضه در بند مارالذکر به استحضار می

های درمانی مراجعه کنندگان به مراکز درمانی خصوصی   پرداخت هزینه1369 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 10ماده 
صرفاً در مواردی به عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود که سازمان با آن مراکزقرارداد منعقد نموده باشد و یا مورد از موارد 

ینکه شروط مذکور به موجب قانون و آیین نامه علی ایحال با توجه به ا. اورژانس بوده و این امر به تأیید سازمان رسیده باشد
بایست به موجب وضع قانونی موخر صورت پذیرد و با عنایت به اینکه تاکنون  اند لذا هرگونه تغییر در آنها نیز می وضع گردیده

شدگانی که از های درمانی بیمه  هیچ مقرره قانونی مبنی بر الزام بدون قید و شرط سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت هزینه
تحت درمان ) به واسطه خرید خدمت پزشکان و گروههای پزشکی بیمارستانهای بخش خصوصی(طریق درمان غیر مستقیم 

 با قانون، با این استدالل که 29/10/1382 مورخ 99082/4020گیرند، وضع نشده است، لذا ادعای مغایرت بخشنامه  قرار می
 16/7/1385گر به پرداخت خسارتهای متفرقه مصوب  احده قانون الزام سازمانهای بیمهبخشنامه مذکور اطالع موجود در ماده و

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای » های درمان بستری بیماران بیمه شده صرفاً در خصوص پرداخت هزینه
های دولتی در  های مذکور به میزان تعرفه گر، مکلف گردیده که از تاریخ تصویب قانون مذکور، نسبت به پرداخت هزینه بیمه

لذا پذیرش صحت ادعای شاکی مبنی بر حصری . اقدام نماید) به صورت مطلق(بخشهای مختلف دولتی خصوصی و خیریه 
ای نخواهد داشت جز   ـ نتیجه1368مصوب ... های درمانی ـ مستنداً به قانون الزام سازمان  نبودن تعهد سازمان در قبال هزینه

بنابراین شکایت شاکی از نقطه نظر تصویب قانون . 1385مصوب » ...گر الزام سازمانهای بیمه«اثر بودن قانون  ل واهی و بیقبو
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان . اخیرالذکر نیز با ایراد مواجه است

حث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از ب علی
  .نماید می
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  رأی هیأت عمومی
 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصرح در تکلیف مطلق بیمارستانها، مراکز بهداشتی و 17حکم مقرر در ماده 

به پذیرش و مداوای بیمه )  قرارداد با سازمان تأمین اجتماعیاعم از آزاد یا طرف(درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور 
 قانون مذکور از جمله 5شدگان و نتیجتاً مفید الزام سازمان تأمین اجتماعی به انجام وظایف و مسئولیتها و اهداف مقرر در ماده 

های قانونی   سازمان در حدود تعرفههای درمانی بیمه شدگان به مراکز درمانی و پزشکان غیر طرف قرارداد با آن پرداخت هزینه
 نیز مورد تأکید قرار گرفته 26/9/1385 مورخ 684 و 2/7/1385 مورخ 485 الی 481های شماره  مربوط است که در دادنامه

 سازمان تأمین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض و در حد 29/10/1382 مورخ 99082/4020بنابراین بخشنامه شماره . است
های درمانی به پزشکان و مراکز غیر طرف قرارداد با سازمان مغایر  آن سازمان در زمینه پرداخت تعرفه هزینهنفی مسئولیت 

شود و مستنداً به  هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می
 قانون دیوان عدالت اداری ابطال 42 و ماده 19ان و بند یک ماده  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایر170قسمت دوم اصل 

  .گردد می
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 275: شماره دادنامه

  18/7/1386 ـ 85/253/ هـ:شماره
   24/4/1386  ـ 85/253: کالسه پرونده

  .دالت اداری هیأت عمومی دیوان ع:مرجع رسیدگی
  . آقای احمد محبوبی:کیشا

 سازمان آموزش و پرورش 22/12/1384 مورخ 760/89039 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
  .آذربایجان شرقی

 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، اینجانب احمد محبوبی در جریان انتخابات نهمین دوره :مقدمه
ام که به موجب نامه ضمیمه هیأت  سالمی به عنوان ناظر شورای نگهبان در امر انتخابات همکاری نمودهریاست جمهوری ا

 خطاب به مدیریت محترم آموزش و پرورش سراب در خصوص 28/3/1384 مورخ 255/9/01/84نظارت شهرستان به شماره 
کار ساعتی اینجانب برابر  با توجه به اینکه اضافهکاری تصریح گردیده لذا با عنایت به این امر و   ساعت اضافه100پرداخت 

 1,700,000 به رقم مذکور ضرب شود رقمی بالغ بر 100باشد که اگر عدد   ریال می17,000آخرین حکم در تاریخ فوق معادل 
 به شماره ولی متأسفانه طی دستورالعمل سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی. شود الزحمه برآورد می ریال به عنوان حق

الزحمه ناظر تعیین و ابالغ گردیده متأسفانه با هیچ   مبلغ ششصد هزار ریال ثابت به عنوان حق22/12/1384 ـ 760/89039
 مالیات مبلغ پانصد و چهل هزار ریال طی فیش مورخه ٪10منطق عدالتی ـ قضائی ـ اداری سازگاری ندارد و با کسر 

اینک با عنایت به موارد مذکور و به استناد مدارک ارسالی . ریز گردیده است به شماره حساب اینجانب وا23/12/1384
ریاست محترم اداره امور اداری و . خواهشمند است دستور رسیدگی صادر و موجبات ابطال دستورالعمل مذکور را فراهم نمائید

 مورخ 710/66124/1800ماره ای به ش ارزشیابی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی طی الیحه
 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران کارمندانی که در انتخابات ریاست 21اند، برابر ماده   اعالم داشته8/9/1385

جمهوری اسالمی ایران با شورای نگهبان و یا با وزارت کشور همکاری نمایند، برای مدت همکاری حق مأموریت پرداخت 
 3ت به اینکه نامبرده در انتخابات ریاست جمهوری اسالمی به مدت یک روز فعالیت نموده برای مدت یاد شده با عنای. شود می

 صادره از 12/3/1384 مورخ 225/90/01/84با عنایت به اینکه نامه شماره . روز برای وی حق مأموریت پرداخت شده است
بنابراین درخواست وی غیر قانونی بوده درخواست رد شکایت . باشد  قانون انتخابات می21طرف هیأت نظارت مغایر با ماده 

البدل شعب دیوان تشکیل  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. شود می
  .نماید و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
ها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات  کلیه وزارتخانه «1361 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 21طبق ماده 

وابسته به دولت و نهادهای انقالبی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و 
تمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت سایر امکانات خود را تا خا

العاده مربوط به آن تابع مقررات قانونی  نظر به اینکه مأموریت مذکور از جهت مدت و فوق» .نامبردگان محسوب خواهد شد
العاده مأموریت آنان به  رکنان آموزش و پرورش و میزان فوقباشد، وضع قواعد آمره عام و کلی در مورد مأموریت کا خاص می

 سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با تمسک به اصل 22/12/1384 مورخ 760/89039شرح بخشنامه شماره 
ر دارد،  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که اختصاص به هیأت وزیران و هر یک از وزراء دولت با رعایت اصل مزبو138

خالف قانون و خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی است، بنابراین بخشنامه مزبور 
 قانون دیوان عدالت اداری 42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 170مستنداً به قسمت دوم اصل 

  .شود  ابطال می1385مصوب 
  

  أت عمومی دیوان عدالت اداریهی
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 197: شماره دادنامه

  18/7/1386 ـ 84/62/ هـ:شماره
   3/4/1386  ـ 84/62: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . شرکت سهامی خاص صادرات تمیز:کیشا

  . بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری17عارض آراء صادره از شعب  اعالم ت:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای حسن رزم یار به طرفیت 75/519 الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کالسه :مقدمه

 به شرح دادنامه  اصلی واقع در رباط کریم142 فرعی از 2885شهرداری رباط کریم به خواسته صدور پروانه برای زمین پالک 
 84 چنین رأی صادر نموده است، به لحاظ اینکه وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای تبصره 24/8/1377 مورخ 1134شماره 

 اقدام به تملک زمین مورد بحث ننموده و دانشگاه پیام نور نیز به عنوان شهرداری 1373قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 
 خرید زمین مذکور و احداث بنای دانشگاه پیام نور در آن نیست، بناء علیهذا شهرداری طرف شکایت خوانده مرقوم داشته، امکان

 موظف به 1367های ماده واحد قانون تعیین تکلیف وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب  طبق تبصره
رود شکایت مطروحه و لزوم صدور مجوز ساخت و باشد، موجه است و حکم به و صدور پروانه ساختمانی برای زمین شاکی می

 موضوع 80/737 ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ . گردد احداث بنا در ملک مزبور توسط خوانده اعالم می
به خواسته، الزام به صدور پروانه ساختمان ) رباط کریم(شکایت شرکت صادراتی تمیز به طرفیت، شهرداری شهر گلستان 

 چنین رأی صادر نموده 13/3/1382 مورخ 606 اصلی درگلستان به شرح دادنامه شماره 142کونی و تجاری در پالک مس
) رباط کریم( معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خطاب به شهرداری گلستان 5/8/1376با عنایت به مفاد نامه مورخ ... است،

باشد، بناء علیهذا به   در حال حاضر خرید ملک مذکور برای دانشگاه میسر نمیدارد، به علت مشکالت مالی موجود که اعالم می
های ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت   هیأت عمومی دیوان و با توجه به تبصره25/2/1378 مورخ 47استناد رأی شماره 

ازمان خوانده به صدور پروانه  حکم بر الزام س1380 و اصالحی 1367امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 
 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری 82/445 ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ . گردد ساختمانی صادر می

 مورخ 679 بدوی به شرح دادنامه شماره 18 شعبه 13/3/1382 مورخ 606نسبت به دادنامه شماره ) رباط کریم ساوه(گلستان 
رأی صادر نموده است، اوالً کاربری آموزشی زمین مورد شکایت مطابق با طرح هادی تعیین شده است و  چنین 13/7/1383

 نیست و اجرای آن هم به 1367مصوب ... بندی شده مندرج در مقررات قانونی تعیین وضعیت  طرح مذکور از طرحهای زمان
اقی است الزام شهرداری به صدور پروانه غیر از پروانه آموزشی ثانیاً تا زمانی که اعتبار طرح ب. عهده شهرداریها مقرر نشده است

 انصراف از نیاز 5/8/1376 مورخ 19115/4ثالثاً معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور طی نامه شماره . فاقد پایگاه قانونی است
 ملک مذکور برای دانشگاه میسر به زمین مذکور را اعالم ننموده است، بلکه تصریحاً اعالم نموده است در حال حاضر خرید

هیأت عمومی دیوان . گردد علیهذا با توجه به مراتب فوق ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر می. باشد نمی
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البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و  عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .نماید ه با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میانجام مشاور

  
  رأی هیأت عمومی

قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به 
مات مختلف و در اشکال گوناگون، مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقا

الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از  اطالق مغایر اصول فوق علی
زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق 

باشد، با وضع قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای  ه متناسب با نیازمندیهای آنان با رعایت ضوابط مربوط میمالکان
 واحدهای دولتی و شهرداریهای ذیربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و 1367دولتی و شهرداری مصوب 

ع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یا عوض ملک واق
الذکر در مهلت  انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوق

 مورخ 1134مه شماره بنابراین دادنا. قانونی، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است
 شعبه هفدهم که عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی را در مهلت قانونی در ملک شاکی موجد حق اعمال 24/8/1377

حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملک مزبور نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص 
 برای شعب دیوان و سایر 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19 ماده 2 به استناد بند این رأی. شود داده می

  .االتباع است مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 348: شماره دادنامه

  10/8/1386 ـ 83/608/ هـ:شماره
   21/5/1386  ـ 83/608: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . شهرداری شاهین شهر اصفهان:کیشا

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته
وع شکایت شرکت الکترونیکی طنین بسط به  موض80/1803 الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه :مقدمه

 2675طرفیت، شهرداری شاهین شهر اصفهان به خواسته، عدم تعلق نیم درصد فروش به شهرداری به شرح دادنامه شماره 
 هیأت 28/11/1380 مورخ 378 با توجه به عدم پاسخگویی طرف شکایت و با استناد به رأی وحدت رویه 25/9/1381مورخ 

 قانون شهرداری در 77 کمیسیون ماده 28/9/1380دالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی مورخ عمومی دیوان ع
 موضوع شکایت شرکت صنایع 82/293ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کالسه . نماید شهرداری شاهین شهر صادر می

 قانون 77سته اعتراض به رأی کمیسیون ماده الکترونیکی طنین بسط به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان به خوا
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطالبه نیم درصد عوارض 19/2/1383 مورخ 305شهرداریها به شرح دادنامه شماره 

  مغایر قانون شناخته نشده است و شاکی19/4/1378 مورخ 212از شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی برابر رأی وحدت رویه 
بنابراین موجبی جهت نقض رأی وجود . باشد اعتراض مؤثری ندارد که رأی را مخدوش سازد و تخلفی از مقررات هم ثابت نمی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران . گردد ندارد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور البدل شعب دیوان تشکیل  و دادرسان علی

  .نماید رأی می
  رأی هیأت عمومی

 تعیین 1369 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 43ماده ) الف(به موجب بند 
 29/2/1372 مورخ 2998محول شده و مطابق مصوبه شماره میزان عوارض در قلمرو بند مذکور به عهده ریاست جمهوری 

نامبرده یک درصد عوارض وصولی از تولیدات کارخانجات شهرکهای صنعتی مستقر در محدوده قانونی شهرها به طور مساوی 
مفاد بنابراین . بالمناصفه به شهرداری محل و مقامات ذیصالح شهرکهای صنعتی به منظور تمشیت امور شهرکها تعلق گرفت

این رأی به . باشد  شعبه چهارم که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون می19/2/1383 مورخ 305دادنامه قطعی شماره 
 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19 ماده 2استناد بند 
  .باشد االتباع می مشابه الزم

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 349: شماره دادنامه

  10/8/1386 ـ 84/823/ هـ:شماره
   21/5/1386  ـ 84/823: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . سازمان آموزش و پرورش استان کرمان:کیشا

  . دیوان عدالت اداری14 و 13 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :ستهموضوع شکایت و خوا
 موضوع شکایت آقای علیرضا خدایار به طرفیت، 81/1653 الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کالسه :مقدمه

 747نامه شماره سازمان آموزش و پرورش کرمان به خواسته اعتراض به انتقال محل خدمت از رفسنجان به کرمان به شرح داد
 با توجه به اینکه شاکی به وسیله هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر 3/5/1383مورخ 

ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به . محل جغرافیائی خدمت محکوم نشده است، حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است
فرد به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمان به خواسته  ت خانم شیرین کریمی موضوع شکای83/339پرونده کالسه 

 با توجه به اینکه انتقال درکار نبوده، بلکه انتزاع 31/6/1383 مورخ 1405ابطال حکم انتقال اجباری به شرح دادنامه شماره 
 است، شکایت را غیر وارد تشخیص و حکم به منطقه از رفسنجان و تعیین محل خدمت بر اساس امتیازات مکتسبه مالک بوده

البدل  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. رد آن صادر نموده است
  .نماید شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  
  ی هیأت عمومیرأ

شرح الیحه جوابیه وزارت آموزش و پرورش، منطقه فوق که جزء منطقه آموزشی شهرستان رفسنجان بوده که به به 
لحاظ کثرت دانش آموز و وسعت منطقه از ابتدای سال تحصیلی از آموزش و پرورش رفسنجان منتزع شده و کارکنان آن منطقه 

دهند بنا به جهات  و پرورش رفسنجان و نوق به خدمت آموزشی خود ادامه میبر اساس امتیازات شغلی در مناطق آموزش 
الذکر و اینکه تعیین محل خدمت افراد مذکور با توجه به نتیجه امتیازات هر یک از آنان از اختیارات مدیریت بوده و مغایرتی  فوق

ی بر رد اعتراض شاکی در این زمینه صحیح و  شعبه سیزدهم مبن31/6/1383 مورخ 1405با قانون نداشته است، دادنامه شماره 
 برای شعب دیوان و 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . موافق قانون است

  .باشد االتباع می سایر مراجع اداری ذیربط ر موارد مشابه الزم
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  عدالت اداری ـ مقدسی فردمعاون قضایی دیوان 
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 272: شماره دادنامه

  18/7/1386 ـ 84/532/ هـ:شماره
   24/4/1386  ـ 84/532: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم:کیشا

  .جدیدنظر دیوان عدالت اداری ت11 و 9 اعالم تعارض آراء صادره از شعبه :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آستانه مقدسه قم به 80/439 و 80/438 الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کالسه :مقدمه

 مورخ 2664 و 15/2/1380 مورخ 2663طرفیت هیأت حل اختالف اداره کار قم به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختالف 
 چنین رأی صادر نموده است، کارکنان 8/8/1381 مورخ 1433 و 8/8/1381 مورخ 1441ه  به شرح دادنامه شمار15/2/1380

یعنی کارکنان اداری و خدمه آن بر اساس فرمان مقام معظم رهبری از شمول مقررات ) س(آستانه مقدسه حضرت معصومه 
ی وابسته به شهرداری قم نیز تابع  د19از طرفی کارکنان فرهنگسرای . باشند قانون کار خارج و مشمول قانون خاص خویش می

اند و با انتزاع از شهرداری قم و وابستگی به آستان مقدسه یعنی پس از واگذاری، هیچگونه اقدامی از طرف  قانون کار بوده
آستانه مقدسه جهت تبدیل وضعیت استخدامی آنان به عمل نیامده و شاکی نیز مستندی دال بر استخدام کارکنان فرهنگسرا بر 

 قانون کار از شمول قانون کار خارج گردند و 188اس مقررات و ضوابط استخدامی آستانه مقدسه ارائه ننموده تا به اعتبار ماده اس
گردد، فلذا با درنظر   قانون کار، کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای قبلی تلقی می12با عنایت به اینکه وفق ماده 

قررات مشهود نبوده و از طرف شاکی نیز ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض و گرفتن جمیع جهات تخلفی از م
عنه را ایجاب نماید، اقامه و ابراز نگردیده در نتیجه شکایت موجه تشخیص نشده حکم به رد شکایت صادر و  فسخ رأی معترض

 موضوع 11/83/215 و ت 11/83/390های کالسه ت   ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده2الف ـ . گردد اعالم می
 مورخ 1441 و 8/8/1381 مورخ 1433قم نسبت به دادنامه شماره ) ع(تقاضای تجدیدنظر تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه 

 چنین 16/1/1384 مورخ 66 و 12/10/1383 مورخ 615های شماره   صادره از شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه8/7/1381
 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف 2رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه اماکن مقدسه و متبرکه مطابق تبصره 

 قانون یاد 12علیهذا استناد به ماده . باشد  قانون مذکور می188تحت پوشش مقررات قانون کار نبوده و مشمول مقررات ماده 
، آستانه 27/8/1371 مورخ 12312/1وجه به نظر مبارک مقام معظم رهبری به شماره شده فاقد وجاهت قانونی بوده و با ت

 11مضافاً بر این به موجب حکم تخلیه صادره از شعبه . باشد مقدسه از شمول قانون کار خارج و تابع مقررات خاص می
ارفرما موضوعاً منتفی است ضمن تجدیدنظر تهران، فرهنگسرا تحویل آستانه مقدسه گردیده که با این وصف مسئله تغییر ک

 هیأت 15/2/1380 مورخ 2664، 15/2/1380 مورخ 4663نقض رأی صادره از شعبه چهاردهم دیوان حکم بر ابطال رأی شماره 
 موضوع شکایت آستانه 80/512 ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ . دارد حل اختالف را صادر و اعالم می

فیت، هیأت حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی استان قم به خواسته، ابطال اجرائیه رأی هیأت حل اختالف مقدسه قم به طر
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 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت 29/7/1381 مورخ 1583 اداره کار قم به شرح دادنامه شماره 15/2/1380 مورخ 2587
ه مقدسه وابسته به شهرداری و تابع قانون کار بوده و بعد از انتقال به  دی قم قبل از انتقال به آستان19به اینکه فرهنگسرای 

آستانه مقدسه قم اقدامی در جهت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان آن به وسیله آستانه مقدسه قم صورت نگرفته و فرمان 
و توجهاً به اینکه آستانه مقدسه قم اند و الغیر  مقام معظم رهبری فقط در مورد کارکنانی است که به استخدام آستانه در آمده

 دی بوده و آستان هیچگونه مدرکی دال بر اینکه متعاقب انتقال فرهنگسرا 19قائم مقام شهرداری در موضوع فرهنگسرای 
مبادرت به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان فرهنگسرا باشد، ارائه نکرده و مدعی این موضوع نیز نشده است و توجهاً به اینکه 

شود، علیهذا شکایت مطروحه وارد   رسیدگی و اصدار رأی هیأت حل اختالف هیچگونه ایراد و اشکال قانونی مشاهده نمیدر
 موضوع شکایت 80/437 ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کالسه 2ب ـ . گردد نبوده و حکم به رد آن صادر و اعالم می

اره کار و امور اجتماعی استان قم به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختالف به آستانه مقدسه قم به طرفیت هیأت حل اختالف اد
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه 12/8/1382 مورخ 1621 به شرح دادنامه شماره 15/2/1380 مورخ 2587شماره 

م صادر گردیده و رأی هیأت  این شعبه حکم به رد شکایت آستان مقدسه ق22/7/1381 مورخ 1583قبالً طی دادنامه شماره 
 3ب ـ . گردد حل اختالف صحیح تشخیص داده شده و موضوع خواسته هر دو پرونده یکی بوده علیهذا قرار رد شکایت صادر می

 موضوع تقاضای تجدیدنظر آستانه مقدسه قم نسبت به دادنامه 83/2115ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 
 دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده 15/1/1384 مورخ 30 دیوان به شرح دادنامه شماره 14 شعبه 12/8/1382  مورخ1621شماره 
البدل شعب دیوان تشکیل و  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. است

  .نماید ه شرح آتی مبادرت به صدور رأی میپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء ب
  

  رأی هیأت عمومی
باشند از   اشخاصی که از لحاظ استخدامی مشمول قوانین و مقررات خاص می1369 قانون کار مصوب 188مطابق ماده 

ابسته به  دی قم و19نظر به اینکه شاکیان از جمله کارگران مشمول قانون کار فرهنگسرای . شمول قانون کار مستثنی هستند
اند و طبق مقررات هیچگونه تغییر و تبدیلی در وضع استخدامی آنان به وجود نیامده و کماکان مشمول قانون  شهرداری قم بوده

 شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر تأیید دادنامه بدوی که متضمن این 15/1/1384 مورخ 30اند، بنابراین دادنامه شماره  کار بوده
 قانون دیوان عدالت 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود ق قانون تشخیص داده میمعنی است، صحیح و مواف

  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385اداری مصوب 
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 200: ادنامهشماره د

  18/7/1386 ـ 84/77/ هـ:شماره
   3/4/1386  ـ 84/77: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . خانم جمیله پورصادقی دوگاهه:کیشا

  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری8 و 6 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای فرخ کریمی باالجورشری 81/368ه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  ـ شعب1 الف ـ :مقدمه

الثبت خرید مدرسه غیر  به طرفیت، اداره ثبت اسناد و امالک استان گیالن به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حق
نموده است، با التفات به اینکه انتقال سند مورد ادعای  چنین رأی صادر 27/9/1381 مورخ 1637انتفاعی به شرح دادنامه شماره 

 مورخ 3229/34/1 ثبت قبل از بخشنامه شماره 53الثبت پرداختی در دفترخانه شماره  شاکی مبنی بر استرداد مازاد حق
های زمان نقل  عنه مطابق با ضوابط وقت و مغایر با قانون و بخشنامه  سازمان ثبت تنظیم گردیده لذا اقدام مشتکی20/2/1379

 ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در 2الف ـ . گردد و انتقال سند نبوده است و حکم بر رد شکایت و بطالن آن صادر و اعالم می
 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای فرخ کریمی باالجورشری به طرفیت، اداره کل ثبت اسناد 81/1419رسیدگی به پرونده کالسه 

 مورخ 437 شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 27/9/1381 مورخ 1637دادنامه شماره و امالک استان گیالن نسبت به 
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در تبیین و 16/4/1382

رآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده ماده یک قانون وصول برخی از د) الف(رهنمود در مورد اعمال تبصره یک بند 
عنه مبنی بر اینکه  است و به عبارت دیگر اینکه خود بخشنامه فی حدنفسه موضوعیت ندارد، بنابراین استدالل سازمان مشتکی

 بوده و بنا به باشد، فاقد وجاهت قانونی الثبت به مأخذ پنج در هزار از تاریخ صدور بخشنامه مزبور می اعمال مقررات و شمول حق
عنه و حکم به ورود شکایت شاکی و اعمال  مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و حکم به نقض دادنامه معترض

الثبت به مأخذ پنج در  ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص محاسبه حق) الف(مقررات تبصره یک بند 
 موضوع 81/346 ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1ب ـ . گردد الم میهزار در ملک خریداری شده صادر و اع

شکایت خانم جمیله پورصادقی به طرفیت، ثبت اسناد و امالک گیالن ـ رشت به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت 
 رأی صادر نموده است، اگرچه  چنین26/1/1382 مورخ 117الثبت خرید مدرسه غیر انتفاعی به شرح دادنامه شماره  حق

 تنظیم گردیده است ولیکن با توجه به تبصره یک بند 1378 اصدار یافته و سند شاکیه در سال 1379بخشنامه استنادی در سال 
 که مقرر داشته تعرفه ثبت 1373ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ) الف(

و مؤسسات ... های ایثارگران و ای قراردادهای مربوط به اعطاء تسهیالت بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونیاسناد رسمی بر
بنابراین . فیه و استفاده از مفاد تبصره فوق دارد صراحت در شمول مانحن. شود  در هزار تعیین می5... آموزشی غیر انتفاعی و

 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود 11ستناد تبصره فوق و ماده خواسته شاکیه محمول بر صحت تشخیص گردید و به ا
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 ـ شعبه ششم تجدیدنظر 2ب ـ . گردد  در هزار صادر و اعالم می5شکایت و الزام سازمان ثبت به استرداد مبلغ مأخوذ مازاد بر 
 117نسبت به دادنامه شماره  موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد و امالک 82/174در رسیدگی به پرونده کالسه 

 بدوی چنین رأی صادر نموده است، تجدیدنظر خواهی وارد است زیرا عالوه بر اینکه سند رسمی 17 شعبه 26/1/1382مورخ 
الثبت آن معترض و درخواست استرداد وجوه اضافه دریافتی از آن بابت را  مورد استناد و ادعای شاکیه که نسبت به دریافت حق

 ریاست وقت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 17/3/1379 مورخ 307/22397/1بر تاریخ صدور بخشنامه شماره دارند مقدم 
تنظیم گردیده است حتی در فرض اینکه چنین امری مانعی برای استرداد وجه اضافه دریافتی نگردد، چون با مالحظه مفاد سند 

گردد، فروشنده ملک بانوئی به نام سونیا صابر و خریدار آن  ز می اسناد رسمی رشت احرا4 دفترخانه 10/3/1378رسمی مورخ 
الثبتی که بابت تنظیم این  بنابراین حق. اند بانک تجارت بوده و خانم جمیله پورصادقی در سند مذکور هیچگونه سمتی نداشته

جارت و خانم پورصادقی و به سند پرداخت گردیده است ولو اینکه بعداً ملک موضوع این سند با تنظیم قرارداد بین بانک ت
ماده ) الف(صورت اجاره به شرط تملیک در تصرف خانم شاکیه هم قرار گرفته باشد، مشمول تعرفه ثبت مقرر در تبصره یک بند 

نتیجتاً ادعای شاکیه و .  نخواهد بود1373یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
بنابراین با اعالم ورود تجدیدنظر خواهی و . رتی که مطرح گردیده است قابل پذیرش و استماع نخواهد بودخواسته وی به صو

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ . نماید عنه قرار رد شکایت شاکیه را صادر و اعالم می ضمن نقض دادنامه معترض
 دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت البدل شعب فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

  .نماید آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 در هزار در مورد ثبت اسناد رسمی مربوط به قراردادهای اعطای تسهیالت بانکی در 5الثبت به مأخذ  دریافت حق
ماده یک قانون ) الف(مستند به حکم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره یک بند خصوص مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی متکی و 

 است و قهراً از تاریخ اجرای قانون مزبور معتبر و 1373وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
 دیوان که مبین این امر است، صحیح و  شعبه هشتم تجدیدنظر16/4/1382 مورخ 437االجراء است بنابراین دادنامه شماره  الزم

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود موافق قانون تشخیص داده می
  .االتباع است سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  لت اداری ـ مقدسی فردمعاون قضایی دیوان عدا
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 334 ، 333 ، 332: شماره دادنامه

  10/8/1386 ـ 84/524/ هـ:شماره
   7/5/1386 ـ 84/524: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . ـ مرضیه علیخانی3 ـ مروارید صیدی 2 ـ مژگان نوید 1 خانمها :کیشا

  . دیوان عدالت اداری17 و 4آراء صادره از شعب  اعالم تعارض :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت خانم مژگان 82/930، 83/3456، 82/932های کالسه   الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده:مقدمه

 ـ 2187های شماره  نوید، خانم مروارید صیدی و خانم مرضیه علیخانی به طرفیت سازمان آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه
 قانون 20 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده 27/11/1382 ـ 2186 و 27/11/1383 ـ 3449 و 27/11/1382

استخدام کشوری که وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده را در دوران آزمایشی مجاز دانسته که بدون هیچگونه تعهدی حکم 
تبدیل نوع استخدام شاکی از رسمی به پیمانی در دوره آزمایشی برخالف ضوابط و برکناری مستخدم را صادر نماید، بناء علیهذا 

ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده . مقررات نبوده و شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص گردید و محکوم به رد است
ریزی کشور به خواسته،  پوردهکردی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه  موضوع شکایت خانم زهرا ملک82/940کالسه 

 چنین رأی 25/12/1382 مورخ 2815اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه شماره 
ریزی کشور برای استخدام رسمی پذیرش و  صادر نموده است، با توجه به اینکه نامبرده با مجوز رسمی سازمان مدیریت و برنامه

 هیأت وزیران هم عطف بماسبق 24/6/1381 هـ مورخ 27026ت /29981ده است و مصوبه شماره مشغول به کار گردی
بینی شده است، بنابراین   فقط تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی پیش1366شود و در قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب  نمی

هیأت عمومی . گردد خدام پیمانی ابطال میباشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و تبدیل وضعیت به است اعتراض موجه می
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی  دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

  .نماید و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  

  رأی هیأت عمومی
ثانیاً، نظر به اینکه . های صادره محرز است الذکر وجود تناقض بین دادنامه های فوق یات پروندهاوالً با توجه به محتو

اند و قانونگذار به شرح  شاکیان بر اساس مجوز رسمی به منظور تصدی پست ثابت سازمانی به صورت آزمایشی استخدام شده
ف وضعیت استخدامی آنان اعم از ادامه خدمت در عداد  الیحه قانونی استخدام کشوری نسبت به تعیین تکلی20 و 19مادتین 

مستخدمین رسمی پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی و یا برکناری از خدمت در صورت احراز عدم صالحیت آنان برای ابقاء 
مایشی به در خدمت مورد نظر اقدام نموده است، بنابراین اتخاذ ترتیب دیگری جز آنچه مقنن مقرر داشته و تبدیل مستخدم آز

 شعبه چهارم که 25/12/1382 مورخ 2815مستخدم پیمانی در حال تصدی پست سازمانی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 



 
240

 قانون دیوان 43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می
  .االتباع است عب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم برای ش1385عدالت اداری مصوب 

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 383: شماره دادنامه

  10/8/1386 ـ 84/628/ هـ:شماره
   28/5/1386 ـ 84/628: کالسه پرونده

  .ت اداری هیأت عمومی دیوان عدال:مرجع رسیدگی
  .زاده  خانم ژیال حسین:کیشا

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعبه دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته
زاده به طرفیت، هیأت   موضوع شکایت خانم ژیال حسین82/2014 الف ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه :مقدمه

 16/7/1382 مورخ 66886هران به خواسته، اعتراض نسبت به رأی شماره حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق ت
 با درنظر گرفتن مجموع محتویات پرونده ایراد و اشکالی بر رأی معترض علیه 1/9/1383 مورخ 1782به شرح دادنامه شماره 

 مورخ 488ادنامه شماره این رأی به شرح د. تشخیص نداده و شکایت را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است
 موضوع شکایت 82/2011ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه .  شعبه هشتم تجدیدنظر تأیید شده است15/4/1384

السادات میرعلی مرتضایی به طرفیت هیأت حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته  خانم اعظم
 چنین رأی صادر نموده 11/8/1383 مورخ 1654 به شرح دادنامه شماره 12/7/1382 مورخ 66887اعتراض به رأی شماره 

 قانون کار در اصدار رأی از سوی هیأت حل اختالف مورد توجه و عنایت قرار نگرفته که 12است، نظر به اینکه منطوق ماده 
رمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق کارف... مقرر نموده، هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل 

فلذا حکم . رسد اتخاذ تصمیم هیأت مزبور وفق مقررات موضوع معمول نشده باشد بنا به مراتب معروضه به نظر می. خواهد بود
عایت عنه نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در هیأت هم عرض با ر به ورود شکایت شاکی صادر و رأی معترض

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان . گردد مفاد این دادنامه اعالم می
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی  علی
  .نماید می

  رأی هیأت عمومی
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر  «1369 قانون کار مصوب 12 به موجب ماده

شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که 
نظر » .ای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بودباشد و کارفرم قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی

الذکر و اینکه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران، خدمات مربوط به امور  به مراتب مندرج در ماده فوق
الذکر قائم مقام قانونی آن شرکت   فوقمالی و اداری خود را به پیمانکاری واگذار و منتقل کرده و در قلمرو این ماده پیمانکاری

 مورخ 1654رود، بنابراین دادنامه شماره  در خصوص ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری به شمار می
شود این رأی به استناد بند   شعبه دوم در حدی که متضمن این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می11/8/1383
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  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم43و ماده  19 ماده 2
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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 198: شماره دادنامه

  27/6/1386 ـ 85/170/ هـ:شماره
   3/4/1386 ـ 85/170: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:رجع رسیدگیم
  . مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش:کیشا

  . بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری20 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 آقای اسحق خواره به طرفیت،  موضوع شکایت82/763 ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف ـ :مقدمه

 قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان در 18امور اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته، عدم اجرای مفاد ماده 
 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به تأکید دارا بودن 17/8/1382 مورخ 1610احکام کارگزینی به شرح دادنامه شماره 

 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بنابراین جانبازان و آزادگان که فاقد مدارک یاد 8لی مذکور در ماده مدارک تحصی
گردد،  العاده شغل اعضاء هیأت علمی دانشگاهها نمی العاده شغل با حقوق و فوق باشند، مشمول همترازی حقوق و فوق شده می

تر از حیث حقوق بر اساس مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت معادل ولی کماکان از امتیازات یک مدرک تحصیلی باال
با توجه به مراتب شکایت شاکی فاقد محمل . گردند مند می باشند، بهره دارندگان مدارک مذکور که در مشاغل اجرائی شاغل می

تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده  ـ شعبه هشتم 2الف ـ .  گردد قانونی و غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می
 شعبه 17/8/1382 مورخ 1610 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای اسحق خواره نسبت به دادنامه شماره 82/1411کالسه 

رسد زیرا  اعتراض وارد به نظر نمی.  چنین رأی صادر نموده است2/10/1383 مورخ 1097سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 
تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان، احتساب حقوق و استفاده از یک مقطع تحصیلی باالتر از نظر  قانون 18در ماده 

امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه جهت اخذ حقوق و مزایا تجویز گردیده است و تجدیدنظر خواه 
 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی حقوق و مزایای 8ه درخواست اعمال امتیاز استفاده از امتیاز مقرر در ماد

مدرک تحصیلی باالتر یعنی باالتر یعنی مدرک تحصیلی دکتری را دارد و چون مشارالیه دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس 
 حقوق ٪80مندی از   بهرهباشد و جانباز بودن وی محو یا نفی نگردیده است و نیز است و در بخش آموزشی مشغول خدمت می

 قانون نظام هماهنگ مجاز 8اعضاء هیأت علمی دانشگاهها برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در ماده 
توانند استفاده کنند و استفاده از امتیازات مقرر در قوانین نیز برای  شمرده شده و این امتیازی است که دارندگان این مدارک می

 مورخ 56283/1603های شماره   قانون استخدامی جانبازان تکلیف گردیده لذا و با توجه به نامه18زان در ماده کلیه جانبا
 معاونت 25/6/1381 مورخ 30138ریزی و شماره   معاونت امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه16/63/1382

اند و  را از تاریخ اخذ مدرک با لحاظ جانبازی قابل احتساب داشتهحقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که استفاده از همترازی 
لذا .  دنبال کرده است15/6/1383 مورخ 22/41406/710مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش همین معنی را در نامه 

م به ورود شکایت اولیه بنا به مراتب و با ورود اعتراض تجدیدنظر خواه ضمن فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته حک
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ب ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده . نماید  قانون جانبازان در احکام کارگزینی صادر و اعالم می18شاکی جهت اجرای ماده 
 ـ سازمان 2 ـ اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین 1پور به طرفیت   موضوع شکایت آقای یوسف حسین83/2310کالسه 

 به شرح دادنامه 20/5/1371 مورخ 2727ریزی به خواسته الزام به اعمال کلیه امتیازات مندرج در بخشنامه  مدیریت و برنامه
 چنین رأی صادر نموده است، خواهان با داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و به اعتبار 24/10/1383 مورخ 2819شماره 

ت کارکنان دولتی با یک درجه تحصیلی باالتر یعنی دکتری در  قانون نظام هماهنگ پرداخ8جانباز بودن خواستار اعمال ماده 
باشد که با  العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی می  حقوق و فوق٪80برخورداری از 

اعضای هیأت علمی العاده شغل  توجه به دو فقره الیحه پاسخ واصله و نظر به اینکه برخورداری از هشتاد درصد حقوق و فوق
منوط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری شده و مراد از این مدارک تحصیلی مدارک واقعی است نه امتیازات 

 یاد شده نبوده و 8اعطایی و فرضی و در نتیجه احتساب فوق لیسانس به عنوان دکتری به علت جانباز بودن قابل اعمال در ماده 
گردند و الیحه پاسخ واصله از سازمان متبوع مستخدم هم گویای  مند می ی باالتر در موارد دیگر بهرهجانبازان از مدرک تحصیل

العاده   حقوق و فوق٪80بنابراین دادخواست مطروح مبنی بر برخورداری از امتیاز مدرک تحصیلی دکتری در تعیین . این امر است
. گردد  و حکم به رد دادخواست در این قسمت صادر و اعالم میشغل اعضای هیأت علمی فاقد توجیه حقوقی و قانونی بوده

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .نماید بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  
  ت عمومیرأی هیأ

 منحصراً مفید ضرورت احتساب یک 1373 قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 18حکم مقرر در ماده 
مقطع تحصیلی باالتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط و تعیین حقوق و مزایای جانبازان 

 قانون نظام 8رداری آنان از مدرک و درجه علمی باالتر ندارد و چون حکم مذکور در ماده بر مبنای آن است و داللتی بر خو
 ناظر به دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری از مراجع 1370هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور 

 2819بنابراین دادنامه شماره .  نیستعلمی ذیصالح است و تسری آن به فاقدین مدارک علمی مزبور موافق هدف و حکم مقنن
العاده   شعبه بیستم دیوان عدالت اداری مشعر بر رد شکایت شاکی به خواسته برخورداری از حقوق و فوق24/10/1383مورخ 

 قانون تسهیالت 18االشعار با احتساب یک مقطع تحصیلی باالتر به شرح مقرر در ماده   قانون فوق8شغل مقرر در ماده 
 قانون 43 و ماده 19 ماده 2شود این رأی به استناد بند  ی و اجتماعی جانبازان صحیح و موافق قانون تشخیص داده میاستخدام

  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385دیوان عدالت اداری مصوب 
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  دالت اداری ـ مقدسی فردمعاون قضایی دیوان ع
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  355: شماره دادنامه
  30/8/1386 ـ 85/171/ هـ:شماره

   21/5/1386 ـ 85/171: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای رفیع رفیعیان:شاکی

ه مصوب نیروی هوائی  دستورالعمل نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشع2 ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته
  .ارتش جمهوری اسالمی ایران

 قانون حفاظت در 20 ذیل ماده 3است، نظر باینکه بموجب بند   شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته:مقدمه
 باشد، بازنشستگی، ازکارافتادگی و  می30/1/1368 مجلس شورای اسالمی که تاریخ اجرای آن از 20/1/1368برابر اشعه مصوب 
بگیران محدود و مشخص گردیده و افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یکسال به ازای هر یکسال کار با  تعیین حقوق وظیفه

 ماده اخیرالذکر اعالم شده است، 1ساعت کار مقرر بر اساس بند % 25اشعه مشخص گردیده و کاهش کار هفتگی تا میزان 
بر این اساس استدعای رسیدگی و . ام های قانونی یاد شده منتفع نشده ارفاقمتاسفانه اینجانب تا زمان نیل به بازنشستگی از 

سرپرست مدیریت حقوقی و قضائی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به . ابطال این دستورالعمل را دارم
ند، این نیرو بلحاظ خالء استخدامی ا  اعالم داشته22/7/1385م ق مورخ /85/ر/ 1/8732 ـ 8الذکر طی نامه شماره  شکوائیه فوق

های پرتوکاری  که در دهه اول بعد از پیروزی انقالب اسالمی داشته است، بشدت با کمبود نیروی انسانی بویژه در تخصص
باشد و در صورت اعطای سنوات ارفاقی به کارکنان واجد شرایط و در نتیجه بازنشستگی زود هنگام آنان بعضی از  مواجه می
گردند و از آنجائیکه  بطور کلی خالی از نیروی متخصص شده و سایر تخصصها نیز با مشکل اساسی مواجه میتخصصها 

بازنشستگی پیش از موعد پرتوکاران انجام ماموریتهای محوله را در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران مختل خواهد 
 2ی قانون حفاظت در برابر اشعه موضوع دستورالعمل شماره  دستورالعمل نحوه اجرا2 ماده 1نمود، لذا به موجب تبصره 

هیأت عمومی . باشد پرتوهای غیر یونساز، اعطای سنوات ارفاقی به هیچ یک از کارکنان پرتوکار غیر یونساز در نهاجا مقدور نمی
کیل و پس از بحث و البدل شعب دیوان تش عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی دیوان

  .نماید بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
  

  رأی هیأت عمومی
 آن، مدت خدمت مورد قبول مستخدمینی که به 3 و بند 1368 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20به صراحت ماده 

 سال از لحاظ بازخرید، 10به ازاء هر سال یک سال و حداکثر به میزان طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، 
 دستورالعمل نحوه 2بنابراین تبصره یک ذیل بند . شود بازنشستگی، از کارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه اضافه و محاسبه می

ص در نتیجه اعطاء سنوات ارفاقی اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه که به بهانه بازنشسته شدن گروه کثیری از افراد متخص
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الذکر و ایجاد بحران به واسطه کمبود نیروی انسانی متخصص، منفک شدن از خدمت سازمان   قانون فوق20 ماده 3موضوع بند 
را با استفاده از سنوات خدمت ارفاقی نفی کرده است، خالف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات نیروی هوائی ارتش 

 قانون اساسی 170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل  اسالمی ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میجمهوری 
  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  ی فردمعاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدس
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  507: شماره دادنامه
  26/8/1386 ـ 84/305/ هـ:شماره

   8/7/1386 ـ 84/305: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .شهرداری اهواز :شاکی

  .ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری :موضوع شکایت و خواسته
مؤسسات «  قانون شهرداری مقرر داشته است، 48است، ماده  دیمی اعالم داشته شاکی به شرح دادخواست تق:مقدمه

توانند با اصول بازرگانی اداره  کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، می وابسته به شهرداری از قبیل لوله
شهرداری اهواز در غیاب انجمن » شور برسداساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت ک. شوند

شهر و قبل از تشکیل شورای شهر اهواز به تجویز ماده مذکور در صدد تدوین اساسنامه برای سازمان اتوبوسرانی، سازمان 
 های مسافربری به عنوان مؤسسات وابسته به خود بوده عمران کارون، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، سازمان پایانه

 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای اسالمی 71 ماده 15 قانون شهرداری و مقررات شق 42لذا به تجویز ماده . است
های  اساسنامه.  درخواست تصویب اساسنامه برای مؤسسات مزبور از وزارت کشور نموده است1/3/1375کشور، مصوب مورخ 

ه تهیه و به قائم مقامی شورای شهر اهواز تصویب، سپس از طریق استانداری مربوط را به وسیله کارشناسان خود بطور یکجانب
 اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر 12 و ماده 17در بند . خوزستان جهت اجراء به شهرداری اهواز ابالغ نموده است

 و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را اصالح«های مسافربری قید شده است،   اساسنامه سازمان پایانه11 ماده 16تاکسیرانی و بند 
مصوب ...  قانون تشکیالت و انتخابات شورای اسالمی کشور71 ماده 15با عنایت به نص صریح بند . »وزارت کشور بنماید

 تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری پس از تشکیل شورای اسالمی شهر از وظایف و 1/3/1375
قانوناً محدود و مقید به تشکیل شورای اسالمی شهر ... باشد، قائم مقام مذکور در تصویب اساسنامه و ر میاختیارات شورای مذکو

های  اهواز بوده است و از زمان تشکیل شورای مذکور به بعد فاقد چنین اختیاری بوده است، لذا اطالق شقوق مزبور در اساسنامه
در اختیار انحصاری وزارت ) تا زمان تشکیل شورای شهر اهواز( را بدون قید یادشده که اصالح و تجدیدنظر در موارد اساسنامه

باشد که تصویب اساسنامه مؤسسات و   قانون مارالذکر می71 ماده 15کشور قرار داده است مغایر با نص صریح قانون یعنی بند 
. ات شورای اسالمی شهر احصاء نموده استشرکتهای وابسته به شهرداری را با تایید و موافقت وزارت کشور از وظایف و اختیار

شهرداری اهواز بنا به مقتضیات زمان و به منظور رفع اشکاالت موجود در جهت حُسن تمشیت امور مربوط به سازمانهای وابسته 
ی را در داند لذا لوایح به خود تغییراتی را در رابطه با اصالح ارکان و ساختار اعضای شورای سازمان و هیأت مدیره ضروری می

لیکن فرمانداری شهرستان . این زمینه به شورای اسالمی شهر اهواز تقدیم نموده، شورای شهر نیز آنها را تصویب کرده است
باشد که با پیشنهاد شورای  اهواز به استناد اینکه هرگونه اصالح و تجدیدنظر در موارد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور می

باشد، مخالفت خود را اعالم   تصویب آن از حیطه اختیارات و وظایف قانونی شورای شهر خارج میپذیر است و سازمان امکان
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 قانون شوراهای اسالمی، وزارت کشور مرجع 71 ماده 15 قانون شهرداری و بند 84داشته است، در حالیکه با توجه به ماده 
ه تغییر اساسنامه اعتراض نماید، وزارت کشور صرفاً جنبه باشد تا نسبت ب های سازمانهای شهرداری نمی کننده اساسنامه تصویب

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور . الذکر را دارد با توجه به مطالب مذکور تقاضای ابطال موارد فوق. تاییدی دارد نه تصویبی
 قانون شهرداری 84به ماده ـ مستند 1اند،   اعالم داشته13/6/1384 مورخ 61/72602در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 

 15ـ مطابق بند 2. اساسنامه مؤسسات وابسته به شهرداری باید به تصویب شورای اسالمی شهر و موافقت وزارت کشور برسد
، اساسنامه مؤسسات و 1375 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 71ماده 

 شهرداریها عالوه بر تصویب شورای اسالمی شهر بایستی به تایید و موافقت وزارت کشور برسد، لذا اعتبار شرکتهای وابسته به
قانونی و قابلیت اجرا یافتن مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهای یاد شده منوط به تایید و موافقت وزارت کشور با محتوای آنها 

های مذکور، در صورت مغایر  ه ضمن بررسی قانونی و همه جانبه اساسنامهوزارت کشور بنا به ماموریتهای قانونی محول. است
نبودن مفاد آنها با قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها و شوراها و اهداف و وظایف قانونی و ضمن تایید، با اجرای آنها موافقت 

سنامه مصوبی را داشته باشد، بایستی مقررات بدیهی است در صورتیکه شهرداری قصد اصالح و تجدیدنظر در مورد اسا. نماید می
اصالح و تجدیدنظر در «  قانون شوراها را رعایت نماید و دلیل ذکر عبارت 71 ماده 15 قانون شهرداری و بند 84مندرج در ماده 

ه موسسات و رعایت قوانین مذکور و پیشگیری از اصالح و تغییر مواد اساسنام» مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است
شده برای شهرداریها و  بینی بر خالف اهداف و وظایف ماموریتهای قانونی پیش... شرکتهای مذکور و اعمال سلیقه شهرداران و

 قانون شوراها هم اکنون نیز 71 ماده 15 قانون شهرداری و بند 84در اجرای ماده . باشد نیز سایر قوانین و مقررات موضوعه می
توانند پیشنهادات خود را در خصوص اصالح و تجدیدنظر در  راجع ذیربط در سازمانهای تابعه شهرداری میشوراهای اسالمی و م

. با توجه به مطالب مذکور رد دعوای شاکی مورد تقاضا است. های مربوط را جهت تایید به وزارت کشور ارائه نمایند اساسنامه
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از  سا و مستشاران و دادرسان علیهیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤ

  .نماید بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
  

  رأی هیأت عمومی
ارای کشی آب، برق، اتوبوسرانی که د مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله«  قانون شهرداری 84به موجب ماده 

اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و . توانند با اصول بازرگانی اداره شوند شخصیت حقوقی بشوند، می
 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 71 ماده 15و همچنین به صراحت بند » .موافقت وزارت کشور برسد

ب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری از جمله وظایف شوراهای  تصوی1375کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
های   از اساسنامه17 و 16بنابراین بندهای . اسالمی شهر به شمار رفته و منوط به تایید و موافقت وزارت کشور گردیده است

بدیهی است شورای سازمان . ارت کشور استاصالح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وز« مورد اعتراض که مقرر داشته 
مغایر حکم صریح مقنن در باب » .تواند پیشنهاد اصالح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید نیز می
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  قانون170تفویض مسئولیت تصویب اساسنامه سازمانهای مذکور به شورای اسالمی شهر است و مستنداً به قسمت دوم اصل 
 بندهای مزبور ابطال 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 

  .شود می
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  505 ـ 504: شماره دادنامه
  26/8/1386 ـ 333 ـ 83/340/ هـ:شماره

   8/7/1386 ـ 333 ـ 83/340: ندهکالسه پرو

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای محسن فدایی عراقی:شاکی

 ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ :موضوع شکایت و خواسته
18/7/1382.  

 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 14ه استناد ماده اند، ب های تقدیمی اعالم داشته  شاکی به شرح دادخواست:مقدمه
 مجلس شورای اسالمی، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق 12/2/1375مصوبه 

. ای برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد های جداگانه محروم کشور به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه
کننده از سهمیه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط  ران استفادهدستیا

از سهمیه هر رشته به طور جداگانه برای این منظور در % 10 تاکنون هر سال معادل 1375مربوط خدمت انجام دهند، از سال 
افزایش داده شده و تعهدات قانونی فوق % 25به % 10شکایت سهمیه مذکور از اما براساس مصوبه مورد . نظر گرفته شده است

این اقدامات مغایر با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست .  برابر مدت تحصیل افزایش داده است3را به 
سرپرست دفتر امور حقوقی .  در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است18/7/1382شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 

 و 21/3/1384ن مورخ /ح/58662های شماره  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
ـ براساس نیازسنجی در سطح کشور و جهت تامین احتیاجات درمانی و 1اند،   اعالم داشته18/3/1384ن مورخ /ح/54654

گردد و در راستای آن هدف، تحقق عدالت  ان سهمیه نیروهای متقاضی آموزش تخصصی تعیین میبهداشتی مناطق نیازمند، میز
ـ ایجاد سهمیه خاص و امکانات تحصیل 2. گیرد و تامین سالمت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار می
 8 و 7های مذکور به موجب مواد   متقاضیان سهمیهرایگان در مقاطع تخصص پزشکی و همچنین الزام به اخذ تعهد دستیاری از

شورای آموزش پزشکی و تخصص کشور با اختیارات حاصله از ماده یک قانون تشکیل . گیرد قانون پیش گفت صورت می
های پزشکی و علوم  با بررسی و تعیین احتیاجات آموزش پزشکی و نیروی انسانی الزم در رشته1352شورای مزبور مصوب

های خاص موردنظر به منظور افزایش بازدهی و تربیت بهینه  تخصصهای پزشکی ضوابط جاری را با ایجاد سهمیهوابسته و 
 قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، 6ـ در ماده 3. نیروهای مورد نیاز بخش بهداشتی درمانی کشور مصوب نموده است

ب و عادالنه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تاکید بر اولویت ریزی به منظور توزیع مناس برنامه« درمان و آموزش پزشکی 
جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظایف ذاتی و » های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند برنامه

ریزی، هدایت و  گذاری، برنامهمحوله مندرج در قوانین موضوعه به جهت توسعه و تعمیم آموزش پزشکی و اعمال وظایف سیاست
نظارت بر ارزشیابی سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی و به منظور انصاف در اعمال توزیع امکانات پزشکی در ارائه خدمات به 
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ای از طرف این وزارتخانه اخذ گردیده است که مراتب مورد اشاره نیز در چهارچوب آن  اقشار مختلف جامعه، تصمیمات عدیده
البدل شعب دیوان  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. شود یگنجانده م

  .نماید تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
  

  رأی هیأت عمومی
به منظور تربیت  « 1375 به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب  قانون مربوط14الف ـ مطابق قسمت اول ماده 

پزشک متخصص موردنیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام 
ه مدلول نظر به اینک» .ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد های جداگانه پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه

الذکر مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزایش  حکم فوق
آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 

ب ـ به صراحت قسمت دوم . الذکر مغایرت با قانون ندارد ش سهمیه پزشکان مناطق فوق در قسمت مربوط به افزای18/7/1382
دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهیمه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره ... «الذکر  ماده فوق

س از انجام خدمات مذکور پروانه دائم تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پ
بنابراین مصوبه مورد اعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در » .دریافت خواهند نمود

نقاط محروم و نیازمند، بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش 
شود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل   تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میپزشکی و

  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی و بند یک ماده 170
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  داری ـ مقدسی فردمعاون قضایی دیوان عدالت ا
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  338: شماره دادنامه
  20/8/1386 ـ 85/662/ هـ:شماره

   14/5/1386 ـ 85/662: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای امیرحسن مخلص ـ خانم فرزانه مصطفی نژاد:شاکی

نترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب  ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و ک:موضوع شکایت و خواسته
  . شورای اسالمی شهر تهران7/11/1382

اند، پس از احداث ساختمان در سه طبقه و احداث استخر در   شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته:مقدمه
ظت و نگهداری و نحوه  به استناد ماده واحده حفا22زیرزمین، هنگام اخذ عدم خالفی جهت پایانکار متأسفانه شهرداری منطقه 
 ادعای پرداخت عوارض استخر از طرف 8/11/1382وصول عوارض استخرها مصوب شورای اسالمی شهر تهران به تاریخ 

اوالً، در متن ماده واحده اشاره شده به استناد تبصره یک ذیل ماده پنج قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم . مالکان گردید
اعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از توسعه اقتصادی، اجتم
 مجلس شورای اسالمی ایران، حال با توجه به 1381دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب  تولیدکنندگان کاال، ارائه

خانگی که برای استفاده شخصی و خانوادگی عنوان قانون مذکور که از متن عنوان آن پیداست، آیا اخذ عوارض از استخرهای 
دهندگان خدمات یا کاالی وارداتی دارد؟ ثانیاً، مصوبه مورد شکایت قابلیت عطف  اند، ربطی به تولیدکننده کاال یا ارائه احداث شده

 استخرهای با توجه به جمیع جهات مذکور ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت. بماسبق شدن را ندارد
رئیس شورای اسالمی شهر تهران در پاسخ به .  شورای اسالمی شهر تهران مورد تقاضا است7/11/1382خصوصی مصوب 

 قانون اصالح موادی 5اند، تبصره یک ذیل ماده   اعالم داشته12/10/1385 مورخ 19020/160شکایت مذکور طی نامه شماره 
) ب(نیز در بند » عوارض محلی« عنوان . به عوارض محلی اشاره نموده است) ضموسوم به تجمیع عوار(از قانون برنامه سوم 

عوارضی است که به استناد تبصره «  به شرح آتی تعریف شده است 28/12/1381نامه اجرائی این قانون مصوب  ماده یک آیین
های اسالمی کشور و انتخاب  قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورا5یک ماده 

 16حسب مندرجات بند » .گردد نامه اجرائی آن توسط شوراهای اسالمی کشور وضع می  و آیین1/3/1375شهرداران مصوب 
 و 1/3/1375 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 71ماده 

در صالحیت شورای » ی یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آنتصویب لوایح برقرار «6/7/1382اصالحی
در مورد عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکایت با توجه به تاریخ مراجعه شکات جهت پرداخت عوارض . اسالمی شهر است

ر مصوبه مورد شکایت به روشنی مشهود است که ملک موضوع بحث مشمول مقررات مندرج د) 5/4/1385(متعله و اخذ پایانکار 
البدل شعب دیوان تشکیل  عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی هیأت عمومی دیوان. گردد می

  .نماید و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
 وضع عوارض توسط شورای 1361 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشور مصوب 35 به صراحت بند یک ماده

های شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل  اسالمی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینه
 قانون 71 ماده 16 و بند 1381  قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب5و خدمات ارائه شده است که به شرح تبصره یک ماده 

 در حدود وضع عوارض محلی جدید و 1375تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
یا افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات آن تبصره و همچنین با توجه به سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت 

 که به تصویب شورای اسالمی شهر تهران رسیده 7/11/1382بنابراین ماده واحده مورخ . جویز شده استشود، ت کشور اعالم می
و به موجب آن به منظور ایجاد تعادل و گسترش فضای ورزشی در کلیه نقاط شهر تهران اقدام به وضع عوارض از استخرهای 

 در نقاط محروم از فضاهای مذکور کرده است، بلحاظ های مسکونی و مصرف درآمد حاصل از آن اختصاصی در منازل و مجتمع
اینکه متضمن اهداف مقنن و تحقق و اجتماع شرایط قانونی الزم نیست، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای 

ن و بند شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرا اسالمی شهر تشخیص داده می
  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42 و ماده 19یک ماده 
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  201: شماره دادنامه
  30/8/1386 ـ 83/701/ هـ:شماره

   3/4/1386 ـ 83/701: کالسه پرونده

  .دیوان عدالت اداری هیأت عمومی :مرجع رسیدگی
  . آقای سیدمحمد حسین مکی:شاکی

 معاون بیمه و درمان سازمان 11/6/1383پ مورخ /23278/1100 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته
  .بیمه خدمات درمانی کشور

و خدمات درمانی  قانون بیمه همگانی 4 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، با توجه به ماده :مقدمه
 4 که دولت را موظف به بیمه خدمات درمانی تمامی اقشار، خصوصاً مردم محروم نموده و با در نظر گرفتن ماده 1373مصوب 
های   هیأت وزیران که پرداخت هزینه1374 قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب 10نامه اجرائی ماده  از آیین

جزو تعهدات بیمه خدمات درمانی دانسته و نیز با عنایت به تبصره ماده ) با احتساب فرانشیز(ا بیمارستانی بیماران اورژانسی ر
 قانون برنامه سوم توسعه که دولت موظف گردیده بدون قید و شرط بیماران حادثه دیده را بدون دریافت هزینه در مراکز 193

 کل کشور نیز مورد تاکید 1383 قانون بودجه 10بصره حوادث و سوانح تحت پوشش درمانی قرار دهد و به همین طریق در ت
های مصدومین حوادث رانندگی به   قانون برنامه چهارم توسعه نیز هزینه92قرار گرفته است و بر اساس اهمیت موضوع در ماده 

 بیمه و درمان سازمان الذکر، معاونت به رغم تأکیدات قانونی فوق. گذار شده است گر پایه عهده وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه
 مصدومانی 11/6/1383پ مورخ /23278/1100بیمه خدمات درمانی کشور در شهریور ماه سال جاری با ابالغ بخشنامه شماره 

باشند استفاده از بیمه خدمات درمانی را برای آنان مشروط و مقید به  را که در حادثه رانندگی دچار سانحه شده و مقصر می
با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه . انندگی دانسته و در غیر این صورت از تعهد سازمان خارج دانسته استداشتن گواهینامه ر

الملل و سرپرست اداره کل حقوقی سازمان بیمه خدمات درمانی  مدیرکل روابط عمومی و امور بین. الذکر مورد تقاضا است فوق
های درمانی به  اند، پرداخت هزینه  اعالم داشته13/12/1383ورخ  م151228/100در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 

اسناد مثبته . بایست با مدارک مثبته ناشی از تصادف رانندگی همراه باشد مصدومین ناشی از حوادث رانندگی عقالً و منطقاً می
مطابق نامه شماره . ددتصادف همانا کروکی محل حادثه است تا برای بیمه گر، حادثه تصادف و جراحت بیمار مسلم گر

 اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان، پرونده مصدومین ناشی از حوادث رانندگی در صورت 21/9/1383 مورخ 37494/1110
ارائه استشهادیه و تایید شورای فنی اداره کل سازمان و در صورت ارائـه کروکی راهنمایی و رانندگی بـا ذکر علل مورد بررسی 

  .قرار خواهد گرفت
البدل شعب دیوان  عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی هیأت عمومـی دیوان

  .نماید تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
م توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در باب الزام  قانون برنامه چهار92حکم مقرر در ماده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در مراکز 
حق بیمه شخص % 10اریز خدمات بهداشتی و درمانی مصرح در تأمین منابع مالی الزم برای ارائه خدمات مذکور از طریق و

ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ای و رانندگی بدون هیچگونه قید  های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده باشد و به صراحت قسمت اخیر ماده مزبور هزینه می

الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان  بنابه مراتب فوق.  واریز شده باید پرداخت شودو شرطی از محل وجوه
های آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، قسمت اخیر بند  خدمات درمانی در خصوص ارائه خدمات درمانی الزم و تأمین هزینه

بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی که با وضع قاعده  معاون 11/6/1383پ مورخ /23278/1100یک بخشنامه شماره 
آمره نبودن کروکی اداره راهنمایی و رانندگی از صحنه تصادف و همچنین نداشتن گواهینامه رانندگی را موجب خروج تعهدات 

دود سازمان بیمه های درمانی اشخاص مصدوم مذکور اعالم داشته است، مغایر قانون و خارج از ح سازمان از پرداخت هزینه
 قانون دیوان عدالت اداری 42 و ماده 19شود و به استناد بند یک ماده  خدمات درمانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می

  .گردد  ابطال می1385مصوب 
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  438 ـ 437: شماره دادنامه

  26/8/1386ـ 366 ـ 85/225/ هـ:هشمار
   25/6/1386 ـ 366 ـ 85/225: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .ـ خانم اکرم آقایی3ـ آقای ایرج نوعی آقایی 2ـ آقای یوسف خدادادی 1 :شکات

  .رای اسالمی شهر تهران شو29/10/1383 ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ :موضوع شکایت و خواسته
 به تاریخ 608اند، شورای شهر تهران به موجب مصوبه  شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعالم داشته: مقدمه

 کاربری مسکونی نداشته و در طرح 49 اعالم داشته است، امالکی که قبل از سال 20949/608/160 و به شماره 7/11/1383
 49 عوارض تغییر کاربری را دارد و همچنین امالکی که قبل از سال Aبا احتساب یکو % 60جامع بوده استحقاق تراکم 

.  عوارض تغییر کاربری را داردAبا احتساب یک% 120کاربری مسکونی داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دریافت تراکم 
باشد، بنابراین تعیین و تصویب میزان  می) مسکونی و غیرمسکونی بودن(در مورد استحقاق تراکم چون مالک عمل نوع کاربری 

 در هر دو مورد نادرست است چرا که وقتی Aاخذ عوارض تغییر کاربری یک. تواند متغیر باشد درصد واگذاری تراکم متناسب می
عوارض مذکور در قالب میزان تراکم مشخص گردیده بنابراین اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر کاربری با ضریب 

. رسد شورای شهر قصد دارد از یک ملک به دو حالت عوارض اخذ نماید باشد و به نظر می فاقد توجیه قانونی می Aیک
 608لذا تقاضای ابطال مصوبه .  مصوبه که در مورد ملکی است که مسکونی باشد و در طرح قرار گرفته باشد2مخصوصاً بند 

های شماره  ی شهر تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامهریاست شورای اسالم. شورای اسالمی شهر تهران را دارد
 71 ماده 16ـ حسب مقررات مندرج در بند 1اند،   اعالم داشته29/9/1385 مورخ 20218/160 و 14/6/1385 مورخ 12851/160

 « 6/7/1382 و اصالحی 1/3/1375قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 
ـ 2. در صالحیت شوراهای اسالمی شهرها است» تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن

 شهر تهران دارای کاربری غیر 1349موضوع بند یک مصوبه مورد شکایت شاکی، امالکی است که براساس طرح جامع مصوب 
 مصوبه امالکی است که بـر اساس طرح جامـع مذکور دارای کاربری مسکونی بوده، 2د اند، در حالیکه موضوع بن مسکونی بوده

 کاربری آنها به 5 و یا مصوبات شورای طرح و بررسی و یا کمیسیون ماده 1371لیکن بر اساس طرح ساماندهی سال
الذکر ادعای عدم وجود  طالب فوق، با توجه به م.تغییر یافته است...) آموزش، درمان، تجهیزات شهری، ورزشی و (غیرمسکونی 

ـ موضوع مصوبه، تعیین عوارض تغییر کاربری 3.  مصوبه مورد اعتراض بالوجه است2 و1تفاوت مابین امالک موضوع بندهای 
اشاره » وصول عوارض تغییر کاربری« امالک واقع در طرحها است، در سطر چهارم ماده واحده موضوع مصوبه مذکور به مسأله 

ا توجه به مندرجات مصوبه به هیچ وجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتی در خصوص چگونگی وصول وجوه ب. شده است
مربوط به تراکم اراضی وضع نگردیده است و تبعاً ادعای شکات مبنی بر اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر کاربری با 
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ه شورای اسالمی شهر برای تغییر کاربری امالک موضوع مصوبه چراک. باشد، بالوجه است  فاقد توجیه قانونی میAضریب یک
. الذکر تقاضای صدور حکم به رد خواسته شکات را دارد مورد شکایت، دو بار وضع عوارض ننموده است با توجه به مطالب فوق

شعب دیوان تشکیل و البدل  عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی هیأت عمومـی دیوان
 .نماید پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانونگذار به منظور رفع بالتکلیفی مالکین اراضی و امالک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار          

شخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکیت مشروع و قانونی ا
های مقرر در  واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت

 طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای
توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی و امالک واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعالم داشته 

ال نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس االمر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعم. است
حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و 
امالک خود به صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط 

 در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند امالک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت مبین حق و اختیار و اراده مالک
ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به 

احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه 
تعیین عوارض جهت تغییر کاربری «  شورای اسالمی شهر تهران با عنوان 29/10/1383مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 

 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود 6/11/1383 مورخ 20949/608/160به شماره » امالک واقع در طرحهای دولتی
 قانون اساسی جمهوری اسالمی 170شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل  شورای مزبور تشخیص داده میاختیارات 

  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19ایران و بند یک ماده 
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  527 :شماره دادنامه
  30/8/1386 ـ 85/176/ هـ:شماره

   22/7/1386 ـ 85/176: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای کریم صفایی:شاکی

  . هیأت وزیران6/2/1373 مورخ  هـ16ت/1395نامه شماره   ابطال قسمتی از تصویب:موضوع شکایت و خواسته
قدیمی و الیحه تکمیلی اعالم داشته است، با توجه به اینکه سالحهای بادی صرفاً  شاکی به شرح دادخواست ت:مقدمه

جنبه ورزشی و اسباب بازی دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت خدمات تیراندازی و برای تأمین تجهیزات و ادوات ورزشی 
لی نموده است که متاسفانه این  قبضه سالحهای بادی جهت توسعه این رشته مذهبی ـ م5000مبادرت به خرید و واردات 

 واردات اسلحه 30/3/1350 قانون امور گمرکی مصوب 40سالحها در انبار گمرک مانده و تاکنون ترخیص نشده، به استناد ماده 
جنگی و شکاری را منوط به داشتن مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قید نموده و هیچگونه نامی از سالحهای 

الذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات  ر نگردیده و دستورالعمل گمرک مبنی بر ترخیص نشدن سالحهای بادی فوقبادی ذک
 قانون امور گمرکی و نیز مستنداً به کلیه قوانین و 40لذا مستنداً به ماده . باشد موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی می

دفتر حقوقی دولت در .  مبنی بر مجوز وزارت دفاع برای ورود این کاال را دارد9304ماره مقررات مربوط تقاضای ابطال تعرفه ش
 43994/25/3 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 15/7/1385م مورخ /858242الذکر طی نامه شماره  پاسخ به شکایت فوق

این نامه آمده است، با توجه به اینکه در .  معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است28/4/1385مورخ 
نامه اجرائی قانون صادرات و واردات مقرر گردیده   آیین93 فصل 2سالحهای بادی جنبه ورزشی و آموزشی دارند و اینکه در بند 

 واردات اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل باروت 30/3/1350 قانون امور گمرکی مصوب 40 ماده 3براساس بند « است 
ی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت، مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و چاشن

با توجه به اینکه این ماده اشاره به سالحهای جنگی و شکاری دارد و به سالحهای بادی که موضوع » پشتیبانی نیروهای مسلح
تیجه گرفت که ورود و صدور اینگونه کاالها با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی توان ن ای نگردیده، می باشد اشاره دادخواست می

باشد و مستقیماً و از لحاظ ماهیتی ارتباطی با وزارت   و بررسی این امر از وظایف تخصصی آن وزارت می3نیروهای مسلح بند 
ردات که بر عهده وزارت بازرگانی و یاگمرک های گمرکی و مقررات صادرات و وا متبوع ندارد، مگر صرفاً از جهت رعایت تعرفه

  .باشد جمهوری اسالمی ایران می
البدل شعب دیوان تشکیل و  هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

  .نماید پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
 اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل در زمره کاالهای 1350 قانون امور گمرکی مصوب 40 ماده 3به صراحت بند 

  . الورود اعالم شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است ممنوع
 از مصوبه شماره 9304بادی در زمره سالحهای جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره نظر به اینکه تفنگهای 

 هیأت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی 6/2/1373 مورخ  ه16ت/1395
شمول قانون را فراهم کرده است، خالف قانون و خارج از نیروهای مسلح اعالم داشته و با این کیفیت موجبات توسیع دایره 

 قانون اساسی جمهوری 170شود و مستنداً به اصل  حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می
  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 

  
  ان عدالت اداریهیأت عمومی دیو

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  352: شماره دادنامه
  26/8/1386 ـ 83/741/ هـ:شماره

   21/5/1386 ـ 83/741: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . علی اصغر شفیعی خورشیدی:شاکی

  . نیروی انتظامی26/8/1383ق مورخ /ح/1/250/01/402ه  ابطال دستورالعمل شمار:موضوع شکایت و خواسته
 قانون تشکیل نیروی انتظامی 4 از ماده 8ـ به استناد بند 1شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، : مقدمه
ـ 2. ایدنم  نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضائی تلقی و تحت نظارت مقام قضایی انجام وظیفه می1370مصوب سال 

 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی به 1378 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 15نیروی انتظامی باستناد ماده
در شهرهایی که دادگاههای عمومی است و ) رئیس حوزه قضایی(عنوان ضابط عام تلقی و تحت نظارت مستقیم قضائی 
ـ بند الف از 3. نماید ومی و انقالب احیاء شده است، انجام وظیفه میدادستان عمومی و انقالب در شهرهایی که دادسرای عم

 دادستان را مسئول حفظ حقوق 1381 و اصالحی سال1373 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال3ماده 
محدود نمایند و در عمومی و حدود اسالمی شمارش نموده و هیچ مقامی حق ندارد حدود و ثغور دادسرای عمومی و دادستان را 

با توجه به . باشد بند ب ماده مذکور ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که بعنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان می
اینکه قانونگذار دادستان را مدافع حقوق عمومی ذکر کرده و نیروی انتظامی از جمله اداراتی است که خدمات عمومی ارائه 

 بر سازمانهای خدمات دهنده نظارت کرد، اینجانب اعتقاد دارم دادستان عالوه بر مسائل ضابطین قضائی بر امور دهد و باید می
چطور شده فرماندهی اجازه داده تا چنین دستورالعملی صادر کند و در دستورالعمل مذکور بیان . تواند مداخله کند انتظامی هم می

زپرسان و قضات دادگاهها و قضات اجرای احکام بخواهند بازرسی نمایند باید با اطالع شده، اگر دادستان و یا دادیاران و یا با
گرچه تعلیم و تربیت بسیار عالی است و در مانحن فیه هدف تعلیمات قضایی و ریاست و . فرماندهی منطقه و یا استان باشد

ب و نیروی انتظامی را ضابط شمارش نموده، ادارت نظارت بوده قانونگذار فهیم و عاقل بوده که قوانین متعدد و متفرق را تصوی
دولتی غیر از دستگاه قضایی اصلح بوده با یکدیگر تعامل داشته باشند امـا دستگاه قضایی نباید تعامل برقرار کند بلکه وظیفه 

 عمومی ذاتـی حفظ حقوق عمومـی، کشف جرم، تعقیب مجرم و اجرای حکم و نظارت بر ضابطین عام و خاص و احقاق حقوق
دفتر . نمایم  نیروی انتظامی را می26/8/1383ق مورخ /ح/1/250/01/402فلذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره . باشد می

 مورخ 1/250/02/402حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
 نظر شاکی، تا چندی پیش موضوع نظارت قضایی تقریباً به فراموشی سپرده شده بود، اما اند، بر خالف  اعالم داشته17/1/1384

در سایه فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا، ریاست محترم قوه قضائیه و تدابیر فرماندهی نیروی انتظامی، با شعار تعامل و 
مرتفع گردید، بنحوی که در حال حاضر با همکاری و همدلی، بسیاری از این مشکالت و از جمله مشکالت نظارت قضایی 

آموزش فراگیری که متأثر از دستورالعمل مورد شکایت در سطح ناجا انجام پذیرفته است، موضوع نظارت قضایی با استقبال گرم 
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 نسبت و بطور صریح و روشن و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی انجام پذیرفته و همه ماهه نتایج آن در ناجا جمع بندی و
بنابراین صدور دستورالعمل موصوف یک کار آموزشی . گردد به رفع مشکالت و موانع احتمالی در انجام امور ضابطین اقدام می

درون سازمانی است که برای نهادینه کردن امر نظارت قضایی و توجیه کارکنان به منظور همکاری با مقامات قضایی در اعمال 
استحضار دارند که . و به هیچ وجه در مقام تعیین تکلیف برای مقامات قضائی نبوده و نیستنظارت قضایی صادر گردیده است 

دهد، احصاء گردیده است و   قانون ناجا، وظایفی که نیروی انتظامی بعنوان ضابط قوه قضائیه انجام می4 ماده 8به موجب بند 
 این وظایف تنها توسط آن دسته از مامورین انجام .این تنها یکی از وظایف بیست و شش گانه مندرج در ماده مذکور است

های  های تحصیلی دوره  متناسب با رشته1383 قانون استخدامی نیروی انتظامی مصوب 28 و 27پذیرد که در اجرای مواد  می
طور تمام و شوند تا ب بنابراین کلیه کارکنان ناجا ضابط دادگستری محسوب نمی. اند بندی شده آموزشی و مهارتهای آنان دسته

دهند،   قانون ناجا را انجام می4 ماده 8کمال تحت ریاست و نظارت دادستان باشند، بلکه تنها آن عده از کارکنان که وظایف بند 
مستنبط از مواد قانونی . ضابط دادگستری بوده و در مقام اجرای وظایف ضابطین تحت ریاست و نظارت دادستان قرار دارند

 سوم تحت عنوان موضوعات مورد نظارت قضایی، واحدهای مورد نظارت احصاء و بیان شده است که مذکور در بند الف فصل
رسانند، بنابراین هیچگونه محدودیتی   قانون ناجا را انجام می4 ماده 8جملگی واحدهایی هستند که امور ضابطین مندرج در بند 

 قانون تشکیل 28/7/1381 الحاقی 5نین مفاد تبصره همچ. برای مقامات قضایی در این دستورالعمل لحاظ نگردیده است
 فصل چهارم 3دادگاههای عمومی و انقالب، تفویض اختیار دادستان بـه معاونین خود که مورد نظر شاکی است در بند

وی اند بـا دادستان یا معاونین  دستورالعمل بـدون هیچ قید و شرطی بیان شده است که بـه موجب آن ضابطین ناجا موظف شده
عـدالت  هیأت عمومـی دیوان . شده از سوی قوه قضائیه و همچنین قاضی کشیک همکاری نمایند کننده تعیین و یا هیئت نظارت

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام  اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی
  .نماید ی مبادرت بـه صدور رأی میمشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آت

 
  رأی هیأت عمومی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، قانون اساسی 2/6/1382 مورخ 206همانطور که در دادنامه شماره 
جمهوری اسالمی ایران به شرح فصل یازدهم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به 

ظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری ت
را در زمره وظایف و مسئولیتهای قوه مستقل قضائیه قرار داده و وظایف و تکالیف هر یک از مراجع و مقامات قضائی را 

 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 3ه چنانکه به صراحت بند الف ماد. مشخص نموده است
، کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسالمی، اجرای حکم و 1381

 16، 15طبق مواد همچنین رسیدگی به امور حسـبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است و 
، 1369 قانون نیروی انتظامی مصوب 4 ماده 8 و بند 1378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 17و 
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ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و 
نظر به معانی و مفاهیم عناوین ریاست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعلیمات . اشندب سایر مراجع قضائی ذیصالح می

قانونی مقام مافوق، دستورالعمل نیروی انتظامی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مقامات قضائی در اعمال نظارت قضایی 
 مقامات قضائی و شرایط و کیفیت انجام  که در خصوص تعیین تکلیف26/8/1383ق مورخ /ح/1/250/01/402به شماره 

وظایف و مسئولیتهای قانونی آنان تنظیم شده است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی تشخیص 
 قانون 42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل  داده می
  .گردد  ابطال می1385 عدالت اداری مصوب دیوان

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  260: شماره دادنامه
  30/8/1386 ـ 84/63/ هـ:شماره

   17/4/1386 ـ 84/63: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .ریآقای نجف علی اکب: شاکی

  . وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن8/4/1383 ابطال دستورالعمل مورخ :موضوع شکایت و خواسته
 قانون اساسی وضع قانون بر عهده 71 است، با توجه به اصل   شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته:مقدمه

دولت یا هر مقام مسئولی بایستی باستناد تصویب مجلس شورای مجلس شورای اسالمی محول گردیده و در هر مورد، اقدام 
اسالمی انجام شود و فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کالً به تصویب مجدد مجلس شورای 

ارت کار و امور اجتماعی و  بین نمایندگان وز8/4/1383لهذا به دالیل مشروح ذیل دستورالعملی که در تاریخ . اسالمی نیاز دارد
نامه اجرائی، مخدوش و فاقد وجاهت اجرائی  نیز وزارت صنایع مقرر گردیده است به لحاظ مخالفت و مغایرت با قانون و نیز آیین

لذا بدین وسیله ابطال دستورالعمل مورد شکایت را به شرح ذیل از هیئت محترم عمومی عدالت اداری مورد . باشد و قانونی می
 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح 9رساند به موجب ماده  ـ به استحضار می1. عاستاستد
جهت رعایت (وری نیروی انسانی   قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارتقاء سطح کیفی شرکتهای صنعتی و نیز بهره113ماده 
به صراحت مقرر گردیده که با مذاکره و مشارکت تشکل )  قانون اساسی104صل های مربوط و نیز ا  قانون کار و تبصره27ماده 

نیروهای مازاد تعیین و در صورت توافق ) کارفرما(و مدیریت آن شرکت )  قانون کار131 ماده4موضوع تبصره(کارگری کارگاهها 
افق تشکل کارگری و کارفرمایی، نظرات ارگانهای فوق بر عدم نیاز نیروها، به کار آنها خاتمه داده شود و در صورت عدم تو

گردد تا با توجه  ها و مؤسسات ذیربط دولتی احاله می  نفره متشکل از نمایندگان وزارتخانه6ای  به کمیته) شورا و کارفرما(طرفین 
ـ 2. ر شوددر خصوص کارکنان مازاد شرکتها با مستندات قانونی فوق اظهارنظ) شورا و کارفرما(به صورتجلسه و نظرات طرفین 

 131 ماده 4موضوع تبصره (نامه اجرائی قانون مذکور توافق یا عدم توافق در نهایت اظهار نظر تشکل کارگری   آیین2وفق ماده 
نامه نیز صراحت دارد که نظرات   همین آیین4گیری درکمیته بوده و در ماده  رکـن اساسی و شرط الزم جهت تصمیم) قانون کار

از طرفی با . الذکر ارسال گردد تا با توجه به این نظرات به موضوع رسیدگی نهایی شود به کمیته فوق) اشورا و کارفرم(طرفین 
توجه به روح و متن قانون فوق و نیز مذاکرات مجلس شورای اسالمی حین تصویب قانون، وجود دخالت مستقیم و اظهار نظر 

ـ رعایت مصلحت شرکت و تشخیص واقعی عدم نیاز به 1، تشکل کارگری به دو دلیل الزم و ضروری تشخیص داده شده است
ـ حمایت از کارکنان و دقت در جهت 2فرد معرفی شده با توجه به نوع کار، سابقه و اوضاع و احوال شغلی فرد در مجموعه 

در مقابل کارگران جلوگیری از تزلزل بی مورد امنیت شغلی آنها و جلوگیری از سوء استفاده ابزاری مدیران شرکتها از قانون فوق 
با عنایت به جمیع مستندات و توضیحات فوق و نیز حساسیت موضوع امنیت شغلی و . و جلوگیری از برخورد حذفی با کارکنان

 طی مذاکره و دستورالعمل منعقده بین دو نفر از نمایندگان دولت 8/4/1383ضرورت عمل دقیق به قانون، متأسفانه در تاریخ 
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با اقدامی عجیب و قابل تأمل ) نوری نماینده وزارت کار ی نماینده وزارت صنایع و آقای محسن خواجهحسین آقای احمد دوست(
نامه دست نویس و مخدوشی تنظیم گردیده که ضرورت قانونی اظهارنظر تشکل کارگری و نماینده کارگران در شرکت را نادیده 

دام فوق اساساً به نظر، ورود در حیطه اختیارات قوه مقننه بوده و از ـ اق1النهایه با توجه به اظهارات فوق و دالیل، . گرفته است
ـ 2. زیرا اراده و خواست مسلم قانونگذار را لحاظ ننموده و بر خالف آن اتخاذ تصمیم نموده است. باشد حیطه اجرایی خارج می

نه ( بین دو نفر از نمایندگان نامه موصوف به صورت دست نویس، خط خورده، مخدوش و بدون رعایت مراتب سازمانی و فقط
های شش گانه   نفر مشتمل بر نمایندگان مؤسسات و وزارتخانه6ـ اینکه اعضاء کمیته موصوف 3. تنظیم گردیده است) وزراء

بین دو عضو از اعضای ) به فرض صحت(باشند و تنظیم و دستورالعمل  می) نامه اجرایی موصوف  آیین5مشروح در ماده (
ـ مخالفت و مغایرت نامه موصوف با نص صریح و دستور آمره قانون موضوعه و 4. د واجد وجاهت قانونی باشدتوان ششگانه نمی

 ـ نامه دست نویس فوق، بدون لحاظ غبطه و صالح کارگران و نیز مصلحت و ضرورت 5. نامه اجرایی مربوطه نیز آیین
با توجه به جمیع . مطلوبیت کارفرمایانی خاص تنظیم شده استشرکتهای صنعتی و به صورت کامالً غیرعادالنه، جانبدارانه و با 

باشد، درخواست رسیدگی عاجل و اقدام قانونی در جهت ابطال دستورالعمل  دالیل فوق و اینکه تخلف، صریح و محرز می
 سریع از نویس فوق و ابالغ به مراجع ذیربط را از محضر هیئت محترم دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری غیرقانونی دست

مشاور حقوقی وزیر صنایع و . اند را داریم کننده و سایر افرادی که مورد اجحاف قرار گرفته تضییع حقوق مسلم افراد درخواست
 قانون 9ـ با توجه به اینکه ماده 1اند،   اعالم نموده27/4/1384 مورخ 61764/60معادن و مدیرکل دفتر حقوقی طی نامه شماره 

باشد، لذا براساس  ت تسهیل و نوسازی صنایع کشور در مواردی که تشکل کارگری وجود ندارد، ساکت میتنظیم بخشی از مقررا
اصول حقوقی عدم وجود تشکل مزبور در حکم عدم حصول توافق تلقی گردیده و به منظور آنکه حقی از احدی تفویت نگردد، 

شکل کارگری واحد و کارفرما وفق اختیارات قانونی  که پس از عدم حصول توافق بین ت9مقرر شده کار گروه موضوع ماده 
 واجد جنبه تکلیفی 8/4/1383شایان ذکر است، دستورالعمل مورخه . گیری نماید نماید، تصمیم تفویض شده ماموریت پیدا می

 نبوده و صرفاً جهت تسهیل امر و تعیین وضعیت واحدهایی که فاقد تشکل کارگری هستند تنظیم شده است و ابطال آن
 9ـ همانگونه که عنایت دارند، نکته حائز اهمیت آن است که به تصریح اخیر ماده 2. مشکالت اجرائی در پی خواهد داشت

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است 
مدیرکل دفتر امور . باشد  سالبه به انتفاء موضوع می9نون برنامه سوم درخواست ابطال ماده و با توجه به انقضاء مهلت اجرائی قا

 مبادرت به ارسال 23/3/1383 مورخ 25780حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
در این نامه آمده است، .  امور اجتماعی نموده است معاون روابط کار وزارت کار و18/3/1384 مورخ 22987تصویر جوابیه شماره 

ای است که به  آنچه شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را به ادعای مغایرت با قانون و مقررات کرده است، توافق نامه
مهای بعمل آمده به اندیشی و تدابیر و پاسخ به استعال جهت رفع ابهام و حل مشکل بوجود آمده در اجرای قانون و در مقام چاره

 قانون 9توضیح اینکه قانونگذار در ماده. امضاء رسیده است و تکلیفی در توافقنامه برای هیچ مرجع و دستگاهی تعیین نشده است
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 113تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده 
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در صورت توافق « بینی شده در ماده مرقوم مقرر داشته است  المی ایران به منظور تحقق اهداف پیشفرهنگی جمهوری اس
تشکل کارگری و مدیریت، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه 

در ادامه ماده آمده است، در صورت عدم حصول توافق بین » دگیرن دیگری که توافق شود تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می
کارگران ) کار گروه(شده احاله و حسب نظر این کمیته  تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع به کار گروهی با ترکیب تعیین

عنایت . اهند گرفتتحت پوشش قانون بیمه بیکاری قرار خو) سالی یک ماه(مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار 
کند تنظیم  جویی برای مواردی که بین طرفین در تشخیص نیروی مازاد اختالف بروز می دارند که قسمت اخیر ماده در مقام چاره

 قانون مقررات تسهیل و نوسازی صنایع 9حال سؤال این است که آن دسته از واحدهای کارگری مشمول ماده . یافته است
 در 9 قانون کار هستند، ترتیب اجرای مدلول ماده 131 ماده 4فاقد تشکلهای کارگری مذکور در تبصره کشور که بنا به دالیلی 

 قانون که فوقاً به آن اشاره شد بدون ورود در مقام 9در اینجا با مراجعه به قسمت اخیر ماده . این کارگاهها چگونه خواهد بود
ست و صرفاً با استفاده از روح قانون و نیت فرضی مقنن به پرسش فوق تفسیر که به طور مسلم در صالحیت مرجع قانونگذاری ا

ای که با وزارت صنایع تنظیم یافته، پاسخ داده شده است و در مجموع به نظر این حوزه معاونت، اجرای  در چهارچوب تفاهم نامه
 است که ادعای شاکی در زمینه  قانون مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و تحقق اهداف قانونگذار مقتضی این9ماده 

لذا خواهشمند است دستور . ابطال تفاهم نامه مشترک با توجه به نکات معنونه مطرح رسیدگی و صدور رأی شایسته قرار گیرد
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور  هیأت عمومی دیوان . فرمائید مراتب به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس گردد

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح  تشاران و دادرسان علیرؤسا و مس
  .نماید آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، تعیین و تشخیص نیروی انسانی مورد نیاز و 9طبق ماده 

د شرکتهای صنعتی مشترکاً به عهده تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت محول شده است که در صورت تراضی و توافق مازا
طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه 

 تحت پوشش 1369 قانون بیمه بیکاری مصوب 7ماده ) الف(د، مطابق ضوابط بند کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شو
نظر به اینکه کیفیت تشخیص کارگران مازاد و تعیین تکلیف آنان، علی االطالق منوط به حکم . گیرند بیمه بیکاری قرار می

عی و صنایع و معادن تنظیم شده و  که تحت عنوان تفاهم نامه وزارتین کار و امور اجتما8/4/1383مقنن است، مصوبه مورخ
متضمن وضع قاعده آمره در فرض فقدان تشکل کارگری است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی 

 قانون دیوان 42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک 170شود و مستنداً به اصل  تشخیص داده می
  .شود  ابطال می1385عدالت اداری مصوب 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  354: شماره دادنامه
  30/8/1386 ـ 85/145/ هـ:شماره

   21/5/1386 ـ 85/145: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . دیوان محاسبات کشور:شاکی

  .1368نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب   آیین14 ابطال ماده :خواستهموضوع شکایت و 
 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 34شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، مفاد حکم ماده : مقدمه

ازه دارد بر اساس ضرورت نسبت به دارد، ستاد مبارزه با مواد مخدر اج  مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می1376مصوب 
های اجرایی  نامه های اجرائی مورد نیاز اقدام نماید، منحصراً متضمن تفویض اختیار وضع و تصویب آیین نامه تهیه و تدوین آیین

ررات باشد و حتی ظاهر مق مورد نیاز به ستاد مذکور با رعایت قوانین و مقررات و به تناسب وظایف و مسئولیتهای آن ستاد می
نامه مالی ستاد مبارزه   آیین14بنا به مراتب پیش گفته تدوین و تصویب ماده . باشد موصوف نیز مفید جواز وضع قواعد آمره نمی

 که مبین مستثنی نمودن هزینه اعتبارات آن ستاد از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات 1368با مواد مخدر مصوب سال 
باشد و مضافاً اقدام بر اساس  حدود و صالحیت ستاد و به نوعی ورود در صالحیت تقنینی میباشد خارج از  عمومی دولت می

 با عنایت به نسخ 1376ماده مذکور با عنایت به مقدم بودن آن نسبت به قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 
نامه مالی ستاد   آیین14استدعا دارد نسبت به ابطال ماده بناء علیهذا . قانون منشاء آن توسط قانون اخیرالذکر محل تامل است

مدیر کل حقوقی و امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد .  حکم شایسته را صادر فرمایند1368مبارزه با مواد مخدر مصوب 
، الف ـ اوصاف اند  اعالم داشته22/4/1385 مورخ 10206/43/250الذکر طی نامه شماره  مخدر در پاسخ به شکایت فوق

های متناسب با  نامه اختصاصی پدیده مواد مخدر و الزامات اجرایی موجود در این عرصه، متضمن تصویب و اجرای ضوابط و آیین
المثل در قانون محاسبات عمومی مندرج است در عمل سبب  اجرای ضوابط و مقررات عمومی آن چنان که فی. این پدیده است

توان با قواعد بورکراتیک به کنترل و مهار عوارض منفی این مسئله  القاعده نمی علی. گردد وزه میرکود عملکرد ملی در این ح
ب ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام باعلم به این موضوع و با اشراف به ضرورتهای خاص پدیده مواد مخدر . چندان امیدوار بود

 قانون اساسی به ویژه در زمینه نحوه هزینه کرد 110 اصل 8د  به استناد بن1376با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 
اعتبارات علیرغم وجود ضوابط مشخص عمومی در این زمینه به وضع حکم خاص با التفات به مندرجات بند الف این الیحه 

 با مواد مخدر  قانون اخیرالذکر، هزینه کرد اعتبارات صرفاً در صورت تصویب ستاد مبارزه29ـ حسب ماده 1. پرداخته است
پذیر است و این در حالی است که حسب ضوابط عمومی هزینه کرد   قانون مذکور و تأیید رئیس جمهور امکان33موضوع ماده 

 قانون 34ـ ماده 2. اعتبارات بنا بر پیشنهاد دولت، تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان ممکن دانسته است
این ماده در . نامه مالی داده است  نیز به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختیار قانونی وضع آیین1367مبارزه با مواد مخدر مصوب 

 اخیرالذکر مفید معنی جواز تصویب ضوابط در چهارچوب مصالح عمومی بدون ضرورت تطبیق مندرجات 29معیت و توأم با ماده 
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اصل ( شورای نگهبان 24/7/1372 مورخ 5318 و 3/3/1372 مورخ 4575ـ حسب تفاسیر شماره 3. آن با مقررات عمومی است
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر در مقام تعارض از اولویت )  قانون اساسی96 و 98

 34اده  و م29ماده . اجرایی برخوردار است و همچنین تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است
نظریات شماره . قانون مبارزه با مواد مخدر عیناً با ضوابط عمومی کشور مغایر و بر این اساس از اولویت و ترجیح برخوردار است

 معاونت حقوقی ریاست 21/5/1382 مورخ 14111 از اداره کل قوانین مجلس شورای اسالمی و 22/6/1382 مورخ 43784
 ـ 821714ن اساسی و به منظور حل و فصل اختالفات فیمابین صادر گردیده است و  قانو134جمهوری که در چارچوب اصل 

 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرینه دیگری بر مخدوش سوگیری حقوقی شکوائیه 25/12/1382ح مورخ /9700
واد مخدر از جمله قانون بودجه  قانون مبارزه با م29ـ در قوانین بودجه سنواتی بعد از اصالح ماده 4. دیوان محاسبات کشور است

 نیر بر صالحیت مطلق ستاد در تعیین نوع و شیوه هزینه کرد اعتبارات تصریح گردیده است و این 18تبصره ) د( بند 1385سال 
 قانون مبارزه با مواد 33 ـ ماده 5. مهم مبین غلبه تفسیر حقوقی مغایر استدالل مندرج در شکوائیه دیوان محاسبات کشور است

امور . در ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین شده است...  نیر بر تمرکز کلیه امور اجرائی، قضائی و 1376خدر اصالحیه سال م
گردد و بر این اساس اجرای بودجه نیز در  اجرائی با عنایت به ادبیاتی که در قانون اساسی مندرج است شامل امور مالی نیز می

 اخیرالذکر در ستاد مبارزه 33رسد تمرکز کلیه امور اجرائی حسب ماده  این است که به نظر می. صالحدید قوه مجریه قرار دارد
 34 و 33، 29در این صورت با یک نگاه مجموعی به مواد . با مواد مخدر ضمناً به معنی تمرکز امور مالی در این ستاد نیز هست

ستاد . و استدالل حقوقی دیوان محاسبات کشور اعتقاد داشتتوان به ناصحیح بودن استنباط  قانون مبارزه با مواد مخدر می
 قانون مبارزه با مواد مخدر که متضمن 34 و 33 و با التفات به اختیار حاصله از ماده 29مبارزه با مواد مخدر با عنایت به ماده 

 آن موضوع 14نامه مالی که ماده  ییننامه مالی بوده است، نسبت به تصویب آ های مورد نیاز از جمله آیین نامه اجازه تصویب آیین
نامه مالی مغایر ضوابط عمومی است   آیین14ج ـ آنچه در شکوائیه با این مضمون که ماده . شکوائیه است اقدام نموده است

الوصف از این مقدمه این استخراج و استنباط که ماده مزبور مغایر قوانین یا خارج از چارچوب  آمده است، صحیح است مع
نامه باید با قانون مبنا یعنی قانون مبارزه با مواد  نماید چه از نظر منطق حقوقی آیین یت وضع گردیده است، ناصحیح میصالح

مخدر مغایر نباشد و در فرضی که قوانین عمومی به دلیل مغایرت با قانون خاص قبالً از اعتبار قانونی در خصوص مورد ساقط 
نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر   آیین14ظر به مراتب مزبور و با عنایت به اینکه ماده علیهذا ن. گردیده است، غیرموجه است

 قانون مبارزه با مواد مخدر وضع و مواد اخیرالذکر نیز حسب تفاسیر شورای 34 و 33 و 29در چهارچوب منطوقی و مفهومی ماده 
هیأت . ت به رد شکوائیه مذکور اقدام الزم صورت پذیردنگهبان بر قوانین عمومی اولویت اجرایی دارد، مستدعی است نسب

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث  عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
  .نماید و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور، صدور رأی می

  
 



 
268

  ومیرأی هیأت عم
 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده است 1380 اصالحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 29 در ماده          

» ....ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند  دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه« که 
ها،   کشور در خصوص رسیدگی و حسابرسی نسبت به کلیه حسابهای وزارتخانهنظر به وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات

کنند بشرح مقرر در اصل  مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می
 مورخ 650/1/110 مالی شماره نامه  آیین14 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون دیوان محاسبات کشور، ماده 55
نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد همانند سازمانهائی است که برابر «  ستاد مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است، 8/1/1368

خالف هدف و حکم مقنن و خارج از » .قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 170شود و مستنداً به اصل  یارات ستاد مبارزه با مواد مخدر تشخیص داده میحدود اخت

  .گردد  ابطال می1385 قانون عدالت اداری مصوب 42بند یک ماده 
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  684: شماره دادنامه
  7/9/1386 ـ 86/441/ هـ:ارهشم

   13/8/1386 ـ 86/441: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .ای از قضات دیوان عدالت اداری  عده:شاکی

 53 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 25/5/1383 مورخ 206 اصالح دادنامه :موضوع شکایت و خواسته
  .دیوان عدالت اداریآیین دادرسی 
 هیأت 25/5/1383 مورخ 206اند، به دالیل زیر رأی شماره  ای از قضات دیوان در نامه تقدیمی اعالم داشته عده: مقدمه

 قابل امعان نظر مجدد در 4/8/1384 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 53عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 
 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل 2ماده ) د(اوالً، شکوائیه سازمان بازرسی در اجرای تبصره بند . اشدب هیأت عمومی دیوان می

کشور، به ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ابطال تصمیمات 
 چهار بند مطرح شده است که در بند اول آن به شرح العاده بانک رفاه کارگران در  مجمع عمومی فوق31/6/1380مورخ 

سال ( و سیر تغییرات آن لغایت تاریخ ارائه گزارش 1339چگونگی و نحوه تأسیس، تشکیل و ثبت بانک رفاه کارگران در سال 
تغییر ماهیت  این پیشنهاد طی چهار بند دالیل سازمان بازرسی را مبنی بر غیر قانونی بودن 4پرداخته است و در بند ) 1381

 قانون اساسی که 44با عنایت به اصل « دولتی بانک رفاه کارگران به غیر دولتی را مطرح و در خاتمه عنوان نموده است، 
اقتصاد نظام جمهوری اسالمی را به دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و مؤسسات واجد وصف مالکیت عمومی را در اختیار دولت 

توان  رسد که بانک رفاه کارگران را به دلیل تعلق کلیه سهام آن به دولت و بخش عمومی، نمی میقرار داده است چنین به نظر 
در حقیقت سازمان بازرسی با این استدالل ضمن تایید مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر سهام » .بانک غیر دولتی تلقی نمود

ومی بانک رفاه کارگران در خصوص تغییر ماهیت بانک  مجمع عم31/6/1380آورده خود، عمده ایراد را به تصمیمات مورخ 
 میلیون تومان تماماً توسط 400ثانیاً، سرمایه اولیه بانک رفاه کارگران به مبلغ . مذکور از دولتی به غیر دولتی وارد نموده است

 قانون بودجه 39ه بدین توضیح که حسب تبصر(تأمین شده است ) های اجتماعی سابق سازمان بیمه(سازمان تأمین اجتماعی 
های اجتماعی تجویز شده است و با تصویب   کشور تأسیس بانکی برای کارگران از محل وجوه سازمان بیمه1338سال 

الذکر و رأی  که با عنایت به قانون فوق) اساسنامه آن توسط وزارت کار به عنوان بانکی دولتی تشکیل و به ثبت رسیده است
ت عمومی دیوان مبنی بر دولتی بودن سازمان تأمین اجتماعی، تأسیس، تشکیل و ثبت بانک  هیأ9/11/1369 مورخ 228شماره 

مذکور به عنوان بانکی دولتی و به تبع دولتی بودن سازمان تأمین اجتماعی کامالً صحیح و مطابق موازین قانونی صورت گرفته 
 و تعلق سرمایه آن به دولت قرار نگرفته 17/3/1358بر این مبنا بانک مذکور تحت شمول قانون ملی شدن بانکها مصوب . است

به عنوان یکی از سازمانهای (باشد  است زیرا اساساً و از ابتدا بانکی دولتی، که سرمایه آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می
 28/4/1358خ محسوب شده است و تصویب الیحه قانونی اصالح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در تاری) دولتی وقت
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 آن کماکان نظارت سازمان را بر بانک رفاه قانونی دانسته و تاکنون نسخ نشده 7که در ماده ) پس از قانون ملی شدن بانکها(
بانک رفاه کارگران «  شورای عالی اداری که صراحتاً مقرر داشته است، 5/5/1372 مورخ 3785است، همچنین مصـوبه شمـاره 

مؤید این امر است که بانک رفاه کارگران » مالی و اداری به سازمان تأمین اجتماعی وابسته استبا حفظ حقوق و استقالل 
علیرغم حفظ حقوق و استقالل مالی اداری خود تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متصدی و متولی قسمتی خاص 

تصویب ماده واحده قانونی فهرست نهادها و مؤسسات همچنین عنایت دارند با . باشد از اموال عمومی و مالک سهام بانک، می
این سازمان در ردیف مؤسسات .  به تایید شورای نگهبان رسیده است29/4/1373 که در تاریخ 1373عمومی غیردولتی مصوب 

را به  قانون اساسی بخش دولتی اقتصاد جمهوری اسالمی 44عمومی غیر دولتی قرار گرفته است، اما با عنایت به اینکه اصل 
در اختیار دولت تصویب کرده است، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک موسسه ) نه دولتی صرف(صورت مالکیت عمومی 

 قانون محاسبات عمومی تمامی منابع، وجوه و اموالش در مالکیت عمومی است و کماکان مالک سهم 13عمومی، حسب ماده 
 25/5/1383 مورخ 206نایت به اینکه هیأت عمومی دیوان با صدور رأی شماره حال با ع. باشد خویش در بانک رفاه کارگران می

العاده   مجمع عمومی فوق31/6/1380که در پی شکایت و خواسته سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال صورتجلسه مورخ 
ساسی، غیر دولتی عنوان نمودن  قانون ا44 ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی و اصل 5بانک رفاه کارگران، با استناد به ماده 

بانک رفاه را در صورتجلسه مذکور و بند یک اساسنامه پیشنهادی به دلیل تعلق کلیه سهام آن به دولت و بخش عمومی خالف 
قانون تشخیص داده و صورتجلسه را ابطال نموده، این شائبه ایجاد شده است که کلیه مالکیت و سهام بانک مذکور متعلق به 

بر این اساس حق مالکیت سازمان تأمین اجتماعی که بنابردالیل مذکور مالک شرعی قانونی و به حق کلیه سهام دولت است 
بانک رفاه است نادیده گرفته شده و موجبات تضییع حقوق این سازمان را به عنوان متولی و متصدی بخشی از اموال عمومی 

. فراهم نموده است) باشند عمدتاً از قشر کارگر و ضعیف جامعه میکه (باشد  کشور که متعلق به بیمه شدگان آن سازمان می
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نحوی که مبین 25/5/1383 مورخ 206علیهذا با توجه به مراتب فوق اصالح رأی شماره 

هیأت عمومی دیوان عدالت . و مصرح مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر سهام آورده خود در بانک رفاه باشد مورد استدعا است
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام  اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علی
  .نماید مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

 
  رأی هیأت عمومی

 اساسنامه بانک مزبور اصالح 2اده بانک رفاه مادتین یک و الع  مجمع عمومی فوق3/3/1382به شرح صورتجلسه مورخ 
 اساسنامه آن بانک حذف گردیده است که 2نیز از متن ماده » غیر دولتی« شده و با تثبیت عنوان بانک رفاه کارگران عبارت 

 بانک رفاه قبل از  دیوان ناظر به مصوبه قبلی مجمع عمومی25/5/1383 مورخ 206اوالً با توجه به اینکه دادنامه شماره 
 بوده است در نتیجه مفاد رأی مزبور ناظر به ابطال مصوبات قبلی است که از جمله جهات ابطال 3/3/1382اصالحات مورخه 

 با حذف عبارت مزبور از 3/3/1382 اساسنامه بوده است که طی صورتجلسه مورخ 2در ماده یک و » غیر دولتی« وجود عبارت 
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 25/5/1383 مورخه 206العاده مشمول رأی شماره  الح شده است مصوبه اخیر مجمع عمومی فوق و مصوبه اص2ماده یک و 
ثانیاً، . شود باشد و از آنجا که شکایت جدیدی نیز نسبت به مصوبه اصالحی نرسیده است مصوبه معتبر و قابل اجراء تلقی می نمی

ظر ضرورت اعمال حاکمیت نظارتی دولت بر آن است و  تعیین وضعیت بانک از ن25/5/1383ـ 206منظور از دادنامه شماره 
الشرکه آن سازمان در بانک مزبور با توجه  دادنامه نافی اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون تجارت نسبت به سهم

  .باشد به افزایش سرمایه اخیر نمی
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  دسی فردمعاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مق
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  393: شماره دادنامه
  3/9/1386 ـ 84/632/ هـ:شماره

   4/6/1386 ـ 84/632: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . آقای علیرضا عرفانی آراء:شاکی

  .نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت  آیین39 ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته
نامه تقاضا و اشتراک   آیین39دخواست تقدیمی و الیحه تکمیلی آن اعالم داشته است، در ماده  شاکی به شرح دا:مقدمه

شرکت مخابرات ایران مختار است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی خود و در صورت « تلفن ثابت مقرر شده است 
همچنین اقدام مذکور . خطار کتبی قبلی قطع نمایدلزوم سایر ارتباطات مخابراتی مشترک را تا وصول بدهی و تسویه حساب با ا
در این وضعیت شرکت مخابرات به خود حق » .یابد در این ماده در موارد وارد کنندگان خسارت به تأسیسات مخابراتی تسری می

این . شده استداده که سایر تلفنهائی که به نام صاحب امتیاز است قطع نماید و هیچ حقوقی برای صاحت منافع در نظر گرفته ن
ـ شرکت مخابرات حق دارد تلفن بدهکار را صرفاً قطع نماید نه شماره تلفنی 1. امر از نظر قانونی و شرعی محکوم به رد است

ـ هر شخصی اگر مدعی طلب یا مالی باشد باید 2. که هیچگونه بدهکاری نداشته و صرفاً به نام صاحت امتیاز تلفن بدهکار است
ـ در بسیار از موارد صاحب امتیاز تلفن بدهکار، دارای چندین شماره دیگر بوده 3. محکمه به اثبات برساندصحت ادعا خود را در 

که به مرور زمان آنها را به صورت وکالتی و یا براساس فروش ملک خود به دیگران واگذار نموده لیکن در شرکت مخابرات 
کایت شرکت مخابرات تلفنهای متعلق به این افراد که صاحب منافع  مورد ش39تغییر نامه صورت نگرفته است و بر اساس ماده 

نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خالف قانون و موازین شرعی است و ابطال   آیین39بنا بمراتب ماده . نماید هستند را قطع می
 مورخ 6803/11/105ه شمارهمدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نام. باشد آن مورد تقاضا می

ـ قبول هزینه مکالمات دلیل کافی بر صحت ادعای طلب دولت است و خالف آن نیاز به اثبات 1اند،   اعالم داشته15/9/1384
توانند با اشخاص عادی در یک رابطه حقوقی مساوی  ـ سازمانهای دولتی در جهت نیل به هدف تامین منافع عمومی نمی2. دارد

 آن مورد اعتراض شاکی است ضمن ارائه 39نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که ماده   همین جهت آیینفرض شوند و به
المال در دریافت هزینه خدمات نیز نظر دارد و از باب حاکمیت دولتی شروطی  خدمات به مشترکین بر حفظ حقوق عمومی و بیت

ی، مشترکی تلفن ثابت در زمان برقراری اشتراک بـا امضای را بر مشترکین مقرر کرده است و برای رفع هرگونه اعتراض بعد
ـ قراردادن امتیاز تلفن از طرف مشترک در 4. اند های مخابرات را قبول و تعهد کرده نامه کارت اشتراک اجرای مقررات و آیین

ای بر حقوق عمومی  اند خدشهتو انگاری مشترکین برفرض اثبات نمی اختیار مستاجرین و یا هرگونه سوء استفاده آنها در اثر سهل
با عنایت به مراتب فوق شکوائیه شاکی فاقد وجاهت قانونی است لذا صدور حکم بر رد آن مورد استدعا . المال وارد کند و بیت
 مورخ 15222/30/85دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خالف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره . است

 فقهای محترم 20/2/1385نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت در جلسه مورخ   آیین39اند، موضوع ماده  شته اعالم دا20/2/1385
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هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در . شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خالف موازین شرع شناخته نشد
یوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با البدل شعب د تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

  .نماید اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
 

  رأی هیأت عمومی
نامه تقاضا   آیین39 فقهای محترم شورای نگهبان ماده 20/2/1385 مورخ 15222/30/85الف ـ به موجب نظریه شماره 

ب . بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور از این جهت وجود ندارد. ناخته نشده استو اشتراک تلفن ثابت خالف احکام شرع ش
 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق االشتراک و اضافه 4ـ مطابق ماده 

از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس 
عالوه بر اینکه مفاد ماده مزبور ارتباطی با قطع ارتباطات مخابراتی مشترکین ندارد و متضمن حکمی از این . گذارده خواهد شد

رتباطات نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که مفهم اختیار شرکت مخابرات در قطع ا  آیین39باب نیست، اساساً اطالق مفاد ماده 
باشد، خالف قانون و خارج از حدود  مخابراتی فاقد بدهی مشترکین به بهانه جلوگیری از تضییع حق خود در یک مورد خاص می

 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 170شود و مستنداً به اصل  اختیارات مربوط تشخیص داده می
  .گردد  ابطال می1385وب  قانون دیوان عدالت اداری مص4

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  389: شماره دادنامه
  7/9/1386 ـ 86/17/ هـ:شماره

   4/6/1386 ـ 86/17: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .خانم لیال عباسی: شاکی

 اداره آموزش و پرورش 11/11/1383 مورخ 250/60362/58180 ابطال بخشنامه شماره :استهموضوع شکایت و خو
  .شهرستان سقز
 مورخ 250/60362/58180 شاکی طی دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، صدور بخشنامه شماره :مقدمه

نون ترویج تغذیه با شیر مادر و  قا3 مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز مغایر با تبصره یک ماده 11/11/1383
حمایت از مادران شیرده بوده و باعث محرومیت واجدین شرایط شاغل در واحدهای آموزش و پرورش شهرستان سقز از یک 

گردیده، لذا با توجه به اینکه هیچ گروهی از کارمندان دولت از جمله معلمین در ) موضوع تبصره مذکور(ساعت پاس شیر روزانه 
اند، لذا استدعای صدور رأی  الذکر مستثنی نگردیده  قانون فوق3بینی شده در تبصره یک ماده  اده از مزایای پیشخصوص استف

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره . شایسته در مورد ابطال بخشنامه مزبور را دارد
 1374 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب 3د، در تبصره یک ذیل ماده ان  اعالم داشته5/3/1386 مورخ 25/10671/645

برای آن دسته از کارکنانی است که در رسته شغلی آنان مرخصی استحقاقی ) بدون کسر از مرخصی استحقاقی(کاربرد لفظ 
ون استخدام کشوری  قان49 و 48، 47ها موضوع مواد  نامه مرخصی در حالی که بر اساس آیین. بینی گردیده است پیش

بینی نگردیده و عدم حضور  های بعدی در رسته شغلی معلمان، مرخصی استحقاقی پیش وزیران و اصالحیه  هیأت1346مصوب
 قانون 4با تاکید بر اجرای ماده. آنان به واسطه استفاده از مرخصی ساعتی، موجب لطمه به امور آموزشی دانش آموزان خواهد شد

بینی شده در قانون از  توانند ار تمهیدات پیش با تحویل فرزندشان در مهدهای کودک ایجاد شده میمزبور، معلمان صرفاً 
هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان . مند شوند مرخصی مورد نظر بهره

 با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره علی
  .نماید می

 
  رأی هیأت عمومی

 « 1374 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 3به صراحت تبصره یک ماده 
ماهگی کودک روزانه یک ساعت از  20توانند حداکثر تا  مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی، می

 11/11/1383 مورخ 250/60362/58180بنابراین بخشنامه شماره » .استفاده کنند) بدون کسر از مرخصی استحقاقی(مرخصی 
اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز که استفاده از این حق مکتسب قانونی را در مورد کارکنان آموزشی به فاصله بین ساعات 
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مقید و محدود کرده است، خالف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده ) تفریحزنگ (تدریس 
 قانون دیوان عدالت اداری 42 و ماده 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 170شود و مستنداً به اصل  می

  .شود ابطال می
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  ن قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فردمعاو
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  335: شماره دادنامه
  28/7/1386 ـ 85/770/ هـ:شماره

   7/5/1386 ـ 85/770: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:شاکی

  .م تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعال:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای عبداهللا چوپانی و خانم سکینه 82/1080 در رسیدگی به پرونده کالسه 22ـ شعبه 1 الف ـ:مقدمه

ور حکم الزام به جانی به طرفیت، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ـ اداره بیمه و بازنشستگی ارتش به خواسته، صد
 چنین رأی 22/8/1382 مورخ 1336 به شرح دادنامه شماره 16/4/1381 تا 25/8/1376پرداخت مستمری معوقه از تاریخ فوت 
عنه تحت الکفاله بودن شاکیان را احراز نموده و به همین منظور برای آنها مستمری تعیین  صادر نموده است، نظر باینکه مشتکی

باشد، چرا که با احراز رابطه کفالت طرفین، امرار معاش دیگری  برخورداری از مستمری از زمان فوت مینموده است، استحقاق 
باشد، شکایت موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و اجابت خواسته شاکیان و برقراری حقوق مستمری  با مکفولین متصور نمی

 موضوع تقاضای 83/990ظر در رسیدگی به پرونده کالسه ـ شعبه سوم تجدیدن2الف ـ. گردد از زمان فوت صادر و اعالم می
 دیوان به شرح 22 شعبه 22/8/1382 مورخ 1336تجدیدنظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نسبت به دادنامه شماره 

نسبت به  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه با احراز محق بودن نامبردگان 25/8/1383 مورخ 1070دادنامه شماره 
دریافت مستمری شرایط الزم برای دریافت حقوق مستمری را دارا گردیده ولی مستند قانونی و دلیل موجهی وجود ندارد که 

نامه اجرائی قانون اصالح   آیین9ناظر به امکان برقراری حقوق مزبور از زمان فوت فرزندشان باشد، بنابراین مستنداً به ماده 
 پرداخت حقوق از تاریخ تقاضا 1338 آذر 28 اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان مصوب  ماده واحده قانون2تبصره 

ـ شعبه پنجم 1ب ـ. گردد عنه حکم به رد شکایت شکات صادر و اعالم می لذا ضمن نقض دادنامه معترض. باشد مالک عمل می
ن و خانم معصومه زاهدی به طرفیت، وزارت  موضوع شکایت آقای حسینعلی محمدیا81/2172در رسیدگی به پرونده کالسه

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش به خواسته، الزام وزارت طرف شکایت به پرداخت مستمری 
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به جوابیه 20/9/1382 مورخ 1813معوقه مرحوم ابراهیم محمدیان به شرح دادنامه شماره 

 فوت 7/6/1375مضبوط در پرونده از طرف سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش اعالم داشته، مرحوم ابراهیم محمدیان در تاریخ 
لذا کمیسیون مربوطه پس از انجام تحقیقات و . نموده چون پدر و مادر خود را به عنوان عائله تحت تکفل معرفی ننموده

الکفاله بودن والدین نموده این سازمان از تاریخ   به تشکیل جلسه مبنی بر تحت مبادرت10/11/1379بررسیهای الزم در تاریخ 
با توجه به مراتب فوق تخلفی از موازین قانونی مشهود نیست، . مذکور جهت والدین وی حقوق مستمری برقرار نموده است

 موضوع تقاضای 82/1545 ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه2ب ـ. گردد شکایت نامبردگان رد می
 1813تجدیدنظر آقای نوروردی جالیری به وکالت از آقای حسینعلی محمدیان و خانم معصومه زاهدی نسبت به دادنامه شماره 
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 چنین رأی صادر نموده است، وکیل 14/2/1384 مورخ 205 شعبه پنجم دیوان به شرح دادنامه شماره 20/9/1382مورخ 
 تحت تکفل فرزندشان مرحوم 1/1/1380ته که موکلینش از ناحیه کمیسیون مربوطه از تاریخ تجدیدنظرخواهان اشعار داش

ابراهیم محمدیان شناخته شده و نسبت به برقراری مستمری از تاریخ مذکور گردیده در صورتی که فرزندشان در تاریخ 
نظرباینکه از طرف . باشند افت مستمری میمندی از مزایای دری  فوت نموده براین اساس از تاریخ فوت مشمول بهره7/6/1375

اند،  مندی از دریافت مستمری تشخیص داده تجدیدنظرخوانده از تاریخ تشکیل کمیسیون، والدین آن مرحوم را واجد شرایط بهره
ه از یابد، اقدامات انجام یافت لذا چون احراز این موضوع مبنی بر تحت تکفل بودن به زمان حیات مرحوم فرزندشان تسری می

مراتب اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته موجه و ه ب طرف آن مرجع توجیه قانونی نداشته بنا
مؤثر تشخیص ضمن فسخ دادنامه بدوی بنا بجهات و دالئل مقیده حکم به ورود شکایت مطروحه مبنی بر برخورداری والدین 

هیأت عمومـی . دارد  اعالم می7/6/1375تمری و برقراری این حقوق از تاریخ مرحوم ابراهیم محمدیان از مزایای مس
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و  عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی دیوان

  .نماید بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
 

  رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح با رعایت مقررات مربوطه منوط بر 
آن است که بازماندگان مذکور در زمان فوت مورث خود تحت الکفاله او بوده باشند و با این وصف مستمری مزبور از تاریخ فوت 

 شعبه سوم تجدیدنظر که دادنامه 14/2/1384 مورخ 205له قابل پرداخت است، بنابراین دادنامه شماره مورث افراد تحت الکفا
بدوی را فسخ و حکم به استحقاق شاکی به دریافت مستمری از تاریخ فوت فرزند صادر کرده است صحیح و موافق قانون 

انون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع  ق43 و ماده 19 ماده 2این رأی به استناد بند . شود تشخیص داده می
  .اداری ذیربط الزم االتباع است

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  345: شماره دادنامه
  20/8/1386 ـ 84/421/ هـ:شماره

   21/5/1386 ـ 84/421: کالسه پرونده
  .ومی دیوان عدالت اداری هیأت عم:مرجع رسیدگی

 ـ عبدالحسین 5ـ کیارش شعبانی 4ـ سیروس فرجود 3ـ مختار طرازکوهی 2ـ محمدعلی پوردولتی 1 آقایان :شاکی
  . ـ نادر رشیدی6سرخی 

  . دیوان عدالت اداری24 و 15، 12، 7 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای بابا بابائی به طرفیت، جهاد 81/354سیدگی به پرونده کالسه الف ـ شعبه پانزدهم در ر: مقدمه

کشاورزی استان گیالن به خواسته بازگشت به کار و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در طول مدت خدمت به شرح دادنامه 
ر داشته است، در طی سال  چنین رأی صادر نموده است، شاکی در دادخواست تقدیمی اظها26/8/1381 مورخ 1713شماره 
 با شرایط اینکه سوابق خدمتی اینجانب جهت احراز بازنشستگی در موعد مقرر به تامین 38تبصره ) ب( براساس بند 1378

گردد با دریافت تسهیالت بازخرید شدم در حالی که جهاد کشاورزی از پرداخت سهم حق کارفرما مربوط به  اجتماعی منتقل می
رئیس سازمان جهاد .  سال خدمت را هیچ پنداشته است15نماید و با این عمل سابقه  اعی خودداری میخود به تامین اجتم

 فاقد صندوق معذوریت از کار بوده لذا بدین لحاظ برای 1368کشاورزی گیالن در پاسخ اعالم داشته است، این سازمان تا سال 
ای به هیچ صندوقی واریز نگردیده است لیکن با توافقی که  هیچ کس از کارکنان سازمان در طول مدت فوق هیچگونه حق بیمه

اند، تمهیداتی جهت   بازخرید گردیده1377بین سازمان متبوع و سازمان تامین اجتماعی حاصل گردید برای کسانی که تا سال 
 به بعد 1378الهای بینی شده اما برای بازخریدیهای س انتقال سنوات خدمت مرتبط با سالهای مزبور به تامین اجتماعی پیش

نظر باینکه عدم توافق سازمان طرف . چنین توافقی حاصل نگردید، لذا در این خصوص تعهد قانونی متوجه سازمان مذکور نیست
باشد، لهذا حکم به ورود شکایت صادر و  شکایت و واریز نمودن سهمیه حق بیمه مسقط حق شاکی در سهمیه بیمه خود نمی

 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان جهاد 82/1084شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه ـ 2الف ـ. گردد اعالم می
 مورخ 1851 شعبه پانزدهم به شرح دادنامه شماره 26/8/1381 مورخ 1713کشاورزی استان گیالن نسبت به دادنامه شماره 

 موضوع شکایت آقای 83/190ی به پرونده کالسه  در رسیدگ24ب ـ شعبه .  دادنامه بدوی را تایید نموده است28/11/1383
 سال، پرداخت 20نژاد به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن به خواسته عدم پرداخت حق بیمه به مدت  حمید بخشی

 تا  چنین رأی صادر نموده است، سازمان جهاد کشاورزی8/4/1383 مورخ 147خسارت و یا اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 
 فاقد مقررات حمایتی از کارمندان خود بوده است فلذا بعد از ایجاد صندوق معذوریت از کار مقدمات حمایت از 1368سال 

کارمندان شاغل فراهم و نسبت به گذشته آنان از حیث احتساب سنوات خدمت در خصوص کسور بازنشستگی و یا کسر حق 
فلذا بنحوی که در پرونده امر . رما به دو محل مزبور اقداماتی معمول گردیدبیمه سهم کارفرما و نیز نحوه پرداخت سهم کارف

 و نیز قرارداد منعقده 1377 قانون بودجه سال 38 هیأت وزیران در اجرای تبصره 3/8/1377مشهود است، حسب مصوبه مورخ 
 نسبت به کارمندانی که تا سال 2/11/1377 مورخ 2508/5000فی مابین وزارت یاد شده و سازمان تامین اجتماعی به شماره 
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التفاوت به هر سهم کارمند معمول  اند، اقدامات حمایتی در حد کمک جهاد از حیث تامین و پرداخت مابه  بازخرید شده1377
شوند، با انگیزه   بازخرید خدمت می1377گردید و مقرر گردید بعد از انقضای مدت یاد شده و نسبت به کسانی که بعد از سال 

علی ایحال با وصف فوق ضمن حکم به . ی خود کارمند در حد مقررات موضوعه از عهده مسئولیت جهاد خارج گرددهمکار
ورود، سازمان خوانده در حد مقررات موضوعه موظف به همکاری با تامین اجتماعی در جهت تامین منابع مالی و پرداخت 

ج ـ ... بازخریدی شاکی مسئولیتی متوجه مرجع یاد شده نخواهد بودالتفاوت بوده و نسبت به وضع جدید تاریخ  ها و مابه معوقه
 موضوع شکایت آقای عبدالحسین سرخی نوحدانی به طرفیت وزارت جهاد 81/422شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کالسه 

یان از بازخریدی کشاورزی ـ جهاد کشاورزی گیالن به خواسته، اعاده بکار، مطالبه حق بیمه سهم کارفرما، جبران ضرر و ز
عنه تشخیص نداده و حکم به رد شکایت   تخلفی از ناحیه اداره مشتکی29/9/1383 مورخ 1558تاکنون به شرح دادنامه شماره 

 موضوع شکایت آقای مختار طرازکوهی به طرفیت 81/507دـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه . صادر نموده است
 به خواسته، تقاضای پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در طول دوران خدمت از سوی جهاد گیالن سازمان جهاد کشاورزی گیالن

 3/4/1383 مورخ 784و تقاضای پرداخت حقوق دو سال بیکاری و بالتکلیفی و جبران فاصله خدمتی بـه شرح دادنامه شماره 
 4594عنه به شماره  الیحه تقدیمی از سوی مشتکیچنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد و محتویات پرونده و مالحظه 

 فاقد صندوق معذوریت از کار بوده 1368این سازمان از زمان تشکیل تا سال ... « که طی آن عنوان گردیده 5/11/1381مورخ 
زخرید  با1377لیکن با توافقی که بین سازمان متبوع و سازمان تامین اجتماعی حاصل گردید برای کسانی که تا سال .... 

بینی شده  به تامین اجتماعی پیش) 1368 تا 1358از (اند، تمهیداتی جهت انتقال سنوات خدمت مرتبط با سالهای مزبور  گردیده
لهذا شعبه هر دو شق از خواسته شاکی را با » .... به بعد چنین توافقی حاصل نگردید1378های سال  است اما برای بازخریدی

هیأت عمومـی . گردد وجه و وارد ندانسته وحکم به رد خواسته شاکی صادر و اعالم میتوجه به مراتب قانونی فوق م
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و  عـدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی دیوان

  .ایدنم بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
 

  رأی هیأت عمومی
کیفیت و شرایط بازخرید خدمت مستخدمان دولت و حقوق و امتیازات متعلق به آنان در این زمینه به حکم قوانین و 

التفاوت حق بیمه مورد نظر شاکی به  مقررات مربوط تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی قانوناً الزامی به پرداخت مابه
های  بنابراین دادنامه. مضافاً اینکه در این خصوص در حق شاکیان نیز تعهدی به عمل نیامده است. داردسازمان تامین اجتماعی ن

 شعبه دوازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که مبین 3/4/1383 مورخ 784 شعبه هفتم و 29/9/1383 مورخ 1558شماره 
 قانون دیوان 43 و ماده19 ماده 2این رأی به استناد بند . دشو این معنی است، موافق اصول و موزاین قانونی تشخیص داده می

  .باشد  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع می1385عدالت اداری مصوب 
  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  361: شماره دادنامه
  30/8/1386 ـ 84/939/ هـ:شماره

   23/5/1386 ـ 84/939: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان: شاکی

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت آقای غالمرضا اسکندری به طرفیت، 78/1281رونده کالسه  الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پ:مقدمه

بندی مشاغل به شرح  هیأت حل اختالف اداره کار استان اصفهان به خواسته، عدم تطبیق وضعیت استخدامی با طرح طبقه
 هیأت حل 1/6/1378 ایراد و اشکالی در نحوه رسیدگی و اساس و مبنای رأی مورخ 21/2/1379 مورخ 344دادنامه شماره 

 موضوع 78/1688ب ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کالسه . اختالف تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر نموده است
 549شکایت آقای حمید شرافت به طرفیت، هیأت حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی اصفهان به خواسته، نقض رأی شماره 

 چنین رأی صادر نموده 7/9/1379 مورخ 1949ف اداره کار اصفهان به شرح دادنامه شماره  هیأت حل اختال1/6/1378مورخ 
کمااینکه . باشد است، اوالً شرکت تعاونی مصرف همانند سایر تعاونیهای مصرف استقالل ندارد بلکه وابسته به شرکت متبوع می

اونی مصرف کارکنان شرکت تولیدی مواد اولیه الیاف در احکام صادره پرسنلی و سایر اوراق در سربرگها قید گردیده شرکت تع
مصنوعی، لهذا شرکت تعاونی به اقتضای کار متعلق به شرکت اصلی بوده و خود اصالتاً دارای شخصیت حقوقی خاص بدون 

آمده  فصل اول قانون کار ضمن تعریف کارگاه 4ثالثاً، طبق صراحت ماده ... لحاظ شرکت متبوع ابداع و ایجاد نگردیده است
باشند و نیز  جزء کارگاه می.... اند از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونیها  است، کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه

 از فصل اول قانون کار در تعریف کارفرما آورده، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به 3ماده 
دار اداره کارگاه  مدیران و مسئوالن و بطور عموم کلیه کسانی که عهده. کند السعی کار می ریافت حقحساب او در مقابل د

شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده  هستند، نماینده کارفرما محسوب می
ت خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارا. گیرند می

دار قبول  شود و نیز کلیه افرادی که عهده عبارات فـوق صراحت دارد که تعاونیها حسب اقتضاء از توابع کارگاه محسوب می. است
لهذا شرکت . باشند  خودشان کارفرما نمیشوند و پذیرند، نمایندگان کارفرما محسوب می شوند و مسئولیت واحدها را می امری می

با توجه به مراتب، ... شود نه آنکه خودش به عنوان کارفرما باشد تی نماینده کارفرما محسوب می.ام.تعاونی مصرف شرکت دی
رازی  قانون کار مبنی بر اشتباه بوده و پرونده سابقه و مدارک اب4 و 3عنه به ماده  استناد هیأت حل اختالف در رأی معترض

شاکی، کالً حکایت دارد که شرکت تعاونی مصرف از حیث مسائل اداری، مالی، پرسنلی و غیره مربوط و مرتبط و وابسته به 
باشد و ادعای استقالل صرفاً به خاطر تضییع حقوق کارگران شاغل در قسمت تعاونی مصرف است الغیر،  تی می.ام.شرکت دی

های مربوط به حقوق و مزایای کارگران را پایمال نمایند و لذا حکم به ورود  هزینهخواهند  زیرا با تمسک به این موضوع می
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هیأت عمومـی دیوان عدالت . گردد عنه و ضرورت پیگیری در هیأت همعرض صادر و اعالم می شکایت و نقض رأی معترض
کیل و پس از بحث و بررسی و انجام البدل شعب دیوان تش اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی

  .نماید مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
 

  رأی هیأت عمومی
الذکر که مثبت شخصیت حقوقی مستقل شرکت تعاونی مصرف  های فوق با عنایت به اسناد و مدارک پیوست پرونده

رود، بنابراین کارکنان شرکت تعاونی مصرف در واقع و  یه الیاف بشمار مینیست و با این وصف از اجزاء و توابع شرکت مواد اول
 شعبه اول دیوان 7/9/1379 مورخ 1949شوند و دادنامه شماره  نفس االمر در زمره کارگران شرکت مواد اولیه الیاف محسوب می

 قانون 43 و ماده 19 ماده 2 بند این رأی به استناد. شود که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می
  . برای شعب دیوان و سایر مراجع قانونی مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است1385دیوان عدالت اداری مصوب 

  
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
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  496: شماره دادنامه
  3/9/1386 ـ 84/79/ هـ:شماره
   1/7/1386 ـ 84/79: ه پروندهکالس

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  .خانم آذر زیرک آتش: شاکی

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعبه سیزدهم:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت خانم آذر زیرک آتش به طرفیت 83/206 الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه :مقدمه

العاده شغل ارزی مأموریت خارج از کشور به شرح  اره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور به خواسته پرداخت فوقاد
 چنین رأی صادر نموده است، اداره خوانده در پاسخ به شکایت خواهان اعالم کرده 17/6/1383 مورخ 1313دادنامه شماره 

 و بنابه درخواست خود و با اخذ مرخصی بدون حقوق از سوی وزارت امور خارجه باشند است، اساساً نامبردگان نیروی اعزامی نمی
اند که این دفتر جهت ارتباط آن با محیط آموزشی و  برای فعالیت در مدرسه غیرانتفاعی باکو به کشور آذربایجان عزیمت نموده

% 20رخصی بدون حقوق در ازای پرداخت پیشگیری از فاصله خدمت به صورت نیروی مجلی با آنان همکاری نموده و با لغو م
با توجه به توافقی که بین اداره کل وقت وزارت امور خارجه حاصل گردیده، پرداخت . العاده اشتغال اقدام شده است فوق
وده اند بعهده نهاد اعزام کننده ب العاده اشتغال نیروهائی که با درخواست وزارت امور خارجه به خارج از کشور عزیمت نموده فوق
لذا با توجه به غیرانتفاعی بودن مدرسه و اعزام آن از سوی وزارت امور خارجه مسئولیت ادعای نامبردگان متوجه آموزش و . است

با توجه به دفاعیات اداره خوانده و اسناد و مدارک . بایست از طرف وزارت امور خارجه پیگیری نماید باشد و می پرورش نمی
علیهذا شکایت نامبرده . ع نگردیده و ماموریت وی خارج از ضوابط اداره ذیربط صورت گرفته استابرازی حقی از خواهان تضیی

ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده . گردد فاقد وجاهت قانونی و غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می
العاده اشتغال  و پرورش، به خواسته پرداخت فوق موضوع شکایت آقای حسن یحیایی به طرفیت وزارت آموزش 83/208کالسه 

 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به دادخواست تقدیمی 29/9/1383 مورخ 2338خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 
سخ شاکی و مدارک و مستندات ابرازی نظر به اینکه اداره طرف شکایت بـا وصف ابالغ و مکاتبات عدیده مبنی بـر ارسال پا

های دیگر مستفاد  اقدامی را معمول و مرعی نداشته و آنچه که از پاسخ وزارت آموزش و پرورش در موضوع مشابه در پرونده
داند، نظر به اینکه  العاده شغل خارج از کشور را منوط به تامین اعتبار در بودجه وزارتخانه می گردد، پرداخت مابه التفاوت فوق می

 17 و 20/12/1370 مورخ 116های  سقط حق مسلم شاکی نبوده و آراء هیأت عمومی دیوان به شمارهصرف عدم تامین اعتبار م
 هیأت 9/10/1371 مؤید مراتب معنونه بوده، لهذا نظر به دادخواست مطروحه، خوانده از اعمال مصوبه مورخ 10/4/1373مورخ 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ . شود م میوزیران استنکاف نموده بر این اساس حکم به ورود شکایت صادر و اعال
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت  فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی

 .نماید آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
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  رأی هیأت عمومی
حقوق به کشور آذربایجان عزیمت نموده و حسب درخواست وزارت امور نظر به اینکه شاکیان با اخذ مرخصی بدون 

اند و موضوع از  خارجه و مساعدت وزارت آموزش و پرورش در باکو به تدریس در مدارس غیر انتفاعی ایرانی اشتغال ورزیده
ده است تا افراد مزبور ذیحق نامه ماموریت خارج از کشور نبو  قانون استخدام کشوری و آیین11مصادیق ماموریت مقرر در ماده 

 شعبه 17/6/1383 مورخ 1313العاده اشتغال خارج از کشور به میزان مورد ادعا باشند، بنابراین دادنامه شماره  به دریافت فوق
 قانون 43این رأی به استناد ماده . شود سیزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق قانون تشخیص داده می

  . برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است1385لت اداری مصوب دیوان عدا
  

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد 
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  26/6/1386 ـ 6829/86/1: شماره

  وزنامه رسمی کشورمدیرعامل محترم ر

 برنامه چهارم توسعه 131 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 2 و تبصره ماده 15، 8به پیوست یک نسخه دستورالعمل مواد 
 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه 25/6/1386اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که در تاریخ 

  .گرددزنامه رسمی ارسال مینیز رسیده، جهت درج در رو
  رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضاییه ـ مهدی دربین

  
   131 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 2 و تبصره ماده 15، 8دستورالعمل مواد 

  برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

  
  کلیات : فصل اول

 برنامه چهارم توسعه 131 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 2 و تبصره ماده 15، 8مواد  این دستورالعمل براساس  ـ1ماده 
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و به منظور تعیین نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده

 و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران نوشته شده قضایی و تبدیل آنها به سند الکترونیکی و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد
  .است

های راکد خود را های موجود در بایگانیاند براساس این دستورالعمل پروندههای سراسر کشور موظف دادگستری ـ2ماده 
سپس طبق شناسایی و پس از طی مدت زمانی قانونی ذکر شده، اوراق ضروری مورد نظر را به اسناد الکترونیکی تبدیل و 

ضوابط مطرح در آیین نامه و این دستورالعمل نسبت به انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تهران و یا شعب آن در 
  .شهرستانها اقدام نمایند

اند براساس ضوابط  مسؤوالن سازمانها و نهادهای مطرح شده در ماده یک آیین نامه فوق الذکر نیز موظف ـ3ماده 
  . این دستورالعمل اقدام نمایند2به ارگان خود، طبق ماده مربوط 

های راکد در عناوین مطروحه در این دستورالعمل های موجود در بایگانی در صورتی که عناوین برخی پرونده ـ4ماده 
کور نباشد، این موارد های جدید پدید آیند که قابل تطبیق با عناوین مذای پروندهمنظور نشده باشد و یا طبق شرایط آینده پاره

  .در جلسات هیأت تشخیص مرکزی مطرح و در مورد آنها تصمیم گیری و تعیین تکلیف خواهد شد
  

  های ضروریاسناد و اوراق و پرونده: فصل دوم
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  :باشدهای قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می اسناد و اوراق پرونده ـ5ماده 
  :زات عبارتند ازالف ـ حسب عناوین جزایی و میزان مجا

  . ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است1
  . ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی االرض2
  . ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری3
  .اقدام مسلحانه و ترور و تخریب به منظور مقابله با نظام و جاسوسی ـ توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران یا 4
  .باشد سال و باالتر حبس می10 ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از 5
  . قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران49های اصل  ـ مصادره اموال و پرونده6
  .کور ـ اخالل در نظام اقتصادی کشور براساس ماده یک قانون مذ7
  . ـ جرایم مطبوعاتی و سیاسی8
  . سال به باال باشد5 ـ جرایم مربوط به اختالس، کالهبرداری و ارتشاء که مجازات قانونی آن حداکثر 9

  . ـ دعاوی غیرمالی مهم از قبیل نکاح، طالق و نسب10
  . ـ دعاوی مالی که خواسته آن بیش از یک میلیارد ریال باشد11
  . ـ امور حسبی12

های مربوط به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، ب شخصیت و مقام افراد پروندهب ـ حس
نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسالمی، وزرا و معاونین آنها، رؤسای سه قوه، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفراء، 

داران، فرمانداران، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ های قضایی، استاندادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه
  ...و باالتر، مدیران کل اطالعات استانها، مشاهیر علمی و فکری، هنری، ورزشی و 

 سال به سند الکترونیکی تبدیل و سپس 30های قضایی فوق الذکر پس از انقضای مدت  ـ اسناد  اوراق پرونده1تبصره 
  .بخانه ملی منتقل خواهند شدبه سازمان اسناد و کتا

  های غیرضروریپرونده: فصل سوم

باشند نگهداری سوابق آنها به  نمی5های قضایی که نگهداری سوابق آنها غیرضروری و مشمول ماده  پرونده ـ6ماده 
  :شرح زیر است

یا یک میلیارد ریال جزای  سال حبس و 10 سال و کمتر از 2هایی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از الف ـ پرونده
نقدی باشد، و دعاوی مالی که خواسته آن تا یک میلیارد ریال باشد پس از پانزده سال از اجرای حکم و مختومه شدن پرونده 

  .های مربوطه به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس امحاء خواهند شددادنامه
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 74 سال حبس و کمتر از یک میلیارد ریال جزای نقدی و تا 2هایی که حداکثر مجازات قانونی آنها کمتر از ب ـ پرونده
های مربوطه به اسناد الکترونیکی، امحاء ضربه شالق باشد، پنج سال پس از اجرای حکم و مختومه شدن با تبدیل دادنامه

  .خواهند شد
با صدور قرار نهایی منع های ضروری و غیرضروری قضایی که  چگونگی نگهداری و امحاء اسناد و اوراق پرونده ـ7ماده 

اند، حسب مورد تابع مقررات گردد، خاتمه یافتهپیگرد، موقوفی تعقیب و سایر قرارهایی که منتهی به مختومه شدن پرونده می
  .باشد می6 و 5مندرج در مواد 

ن و نیز مدت هایی که احکام حقوقی و کیفری توأم صادر شده است، مالک ضروری و غیرضروری بود در پرونده ـ8ماده 
  .های جزایی یا مدنی منظور شده استنگهداری هر دو حکم حداکثر زمانی است که برای نگهداری هر یک از پرونده

ای اصل سندی که مورد استناد طرفین قرار گرفته موجود باشد، آن سند به سند الکترونیکی  چنانچه در پرونده ـ9ماده 
ترداد ممکن نباشد تا زمان ایجاد شرایط استرداد در آرشیو موقت گنجینه اسناد تبدیل و اصل آن مسترد و در صورتی که اس

  .شودسازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می
 شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی 27/5/1386 آیین نامه و مصوبه جلسه مورخه 18 براساس تبصره ماده  ـ10ماده 

مامی اسناد غیرضروری قوه قضاییه نیز پس از تبدیل اوراق مورد نظر به سند جمهوری اسالمی ایران در صورت آمادگی ت
  .الکترونیکی به آن سازمان منتقل و در غیر این صورت امحا خواهند شد

  های مهم و ملی قوه قضاییهنحوه تشخیص اسناد و پرونده: فصل چهارم

شود که هایی اطالق می آن دسته از اسناد و پروندههای مهم و ملی و دارای ارزش آرشیوی به اسناد و پرونده ـ11ماده 
  .ای از وقایع مهم و ملی کشور کمک شوددر آنها به هر نحو به بحث استیفای حقوق ملت و یا آشکار شدن پاره

 اجتماعی، اشخاص مشهور و معروف  های سیاسی ـها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتی، جریان پرونده ـ12ماده 
  .شوندجزء اسناد مهم و ملی تلقی می... نری، ورزشی و علمی، ه

های مذکور باشد، تمام اوراق و اسناد آن باید به سند  اسنادی که در رابطه با هر یک از اشخاص و یا جریانتبصره ـ
های مطروحه وجود ها به مناسبتی سند و یا اسنادی در رابطه با اشخاص و جریانالکترونیکی تبدیل شود و هرگاه در سایر پرونده

  .داشته باشد نیز به نحو فوق عمل خواهد شد
های انحصار وراثت، هایی همانند پروندههای مرتبط با حقوق ملت و نهادها و همچنین پرونده پرونده ـ13ماده 

ناد و کتابخانه سرپرستی، وقف، وصیت و اثبات نسب نیز جزء اسناد مهم تلقی شده و در صورت انتقال اسناد مذکور به سازمان اس
  .ملی، سازمان مذکور موظف است نهایت تالش را جهت حفظ و نگهداری آنها به عمل آورد

های مهم و ملی پس  قوه قضاییه تا هنگام ایجاد شرایط الزم در خود دستگاه، جهت حفظ و صیانت از پرونده ـ14ماده 
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معاونت . کندمنتقل می) معاونت اسناد(زمان اسناد و کتابخانه ملی از تبدیل این گونه اسناد به سند الکترونیکی اصل آنها را به سا
ها را در سالن متعلق به قوه قضاییه نگهداری کند، و در صورتی که محاکم قضایی مذکور موظف است این گونه پرونده

 دستگاه قضایی قرار تشخیص دادند جهت رسیدگی به امور قضایی در اختیار داشتن اصل پرونده ضروری است، آن را در اختیار
  .دهند

به تصویب رئیس قوه قضاییه ..  تبصره و یک ضمیمه تنظیم و در تاریخ 2 ماده و 14این دستورالعمل در چهار فصل، 
  .رسید

  سیدمحمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه
  

  بینی شده در آیین نامه های پیش فرم

 و ماده 4، ماده 2که بر اساس تبصره » فرم مخصوص بایگانی راکد «و» فرم مشخصات پرونده«در این بخش دو فرم با عناوین 
 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، وظیفه 131ماده » الف« آیین نامه اجرایی بند 12

اند  محاکم قضایی سراسر کشور موظفاند،  تهیه آنها بر عهده اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه نهاده شده است آورده شده
های راکد  های مختومه خود را طبق ضوابط آیین نامه در فرم مشخصات پرونده وارد و به بایگانی اطالعات مربوط به پرونده

اند پس از تکمیل فرم مخصوص بایگانی راکد زمینه را برای سیر مراحل  های راکد هم موظف مسئوالن بایگانی. ارسال نمایند
  .نی الکترونیکی نمودن اوراق ضروری مهیا نمایندقانو
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  »فرم مشخصات پرونده«
  

  13:   /   /   تاریخ تحویل به بایگانی راکد           :شعبه    :بخش  :شهرستان  :دادگستری کل استان
  :نده ـ تعداد اوراق پرو3:                ـ تاریخ تشکیل پرونده2:            ـ شماره کالسه1 مشخصات پرونده

   ـ شماره رایانه مرکزی6:         ـ تاریخ مختومه شدن پرونده5:            ـ شماره دادنامه4
  : ـ ضمائم پرونده8:               ـ تعداد منگنه7
  نوع پرونده  □:  ـ اجرای احکام5                □:  ـ دادیاری4     □:  ـ بازپرسی3    □:  ـ جزایی2       □:  ـ کیفری1
   □ ـ سایر موارد 5     □:  ـ اجرای احکام مدنی4     □:  ـ سرپرستی3     □:  ـ حبسی2        □:  ـ حقوقی2

  □:      دادسرای نظامی □ :دیوان عالی کشور      □ :   دادگاه تجدیدنظر □:       دادگاه بدوی □: دادسرا  مرجع رسیدگی
 □ :  دادگاه ویژه روحانیت □  محکمه عالی انتظامی قضات  □: ت  دادگاه انتظامی قضا □: دیوان عدالت اداری

  □:   سایر موارد □:    دادگاه انقالب □:    شورای حل اختالف □ :سازمان تعزیرات حکومتی
مشخصات طرفین 

  پرونده
  :    نام پدر     :          نام و نام خانوادگی: خواهان
  :    نام پدر     :           نام و نام خانوادگی: خوانده
  :خواسته

  :         نام پدر    :         نام، نام خانوادگی: شاکی
  : نام پدر       :      نام و نام خانوادگی: عنه مشتکی
  :اتهام

احکام صادره در 
  پرونده

  :ی کشورشعبه دیوان عال:                       شعبه دادگاه تجدیدنظر:                  شعبه دادگاه بدوی

  نتیجه رسیدگی  :موضوع حکم:                          تاریخ حکم:                                   شماره حکم: الف
  :موضوع قرار:                                     تاریخ قرار   :                          شماره قرار: ب

علت اختتام 
  پرونده

  ..........غیره :      د □مرور زمان:          ج □قطعیت حکم برائت:          ب □مل حکماجرای کا: الف
  □قطعیت حکم قرار:                                         ب

درجه اهمیت 
  پرونده

               □غیر مهم:              ج □ )ملی(مهم : الف

  : ـ نام و نام خانوادگی تنظیم کننده1
  امضاء:                      سمت13/       /      ریخ      تا

  : ـ نام و نام خانوادگی تأیید کننده1
  امضاء:                       سمت13/     /     تاریخ    

  ) نسخه2: (ـ نسخ پرونده
  »فرم مخصوص بایگانی راکد«

  :                    شعبه: بخش:             شهرستان:             دادگستری کل استان
شماره برگ اسناد   ردیف  درجه اهمیت پرونده

  ضروری
شماره ردیف   عنوان سند

  بایگانی
  مدت نگهداری

  غیر مهم  )ملی(مهم 

  مالحظات

                
  
  
  
  
  
  
  

  : ـ نام و نام خانوادگی تنظیم کننده1
  امضاء............. تاریخ .......... 

  :ی مسئول بایگانی راکد ـ نام و نام خانوادگ2
  امضاء..................... تاریخ ................... 

 ـ نام و نام خانوادگی 3
  :مسئول مرجع قضایی

......... تاریخ  ............ 
  امضاء 

  ) نسخه3: (ـ نسخ هیأت تشخیص
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  13/6/1386 ـ 6517/86/1: شماره

  :توضیح ضروری روزنامه رسمی

 ـ 18209لعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث منتشره در روزنامه رسمی شماره نظر به اینکه دستورا
 ریاست محترم دفتر 13/6/1386 ـ 6517/86/1 فاقد پیوست ذیل بوده است لذا پیوست مزبور که طی نامه شماره 14/6/1386

  .گردد ویژه رئیس قوه قضائیه ارسال گردیده درج و منتشر می
  16/3/1386  ـ8144شماره 

  اهللا هاشمی شاهرودی حضرت آیت

  ریاست محترم قوه قضائیه

اعالم آمادگی بیمه مرکزی ایران برای تدوین راهکارهای تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص : موضوع

  ثالث

گان حوادث های بدنی زیاندید با احترام، پیرو مذاکرات حضوری و به منظور فراهم نمودن موجبات پرداخت سریع خسارت
از جمله حوادث رانندگی (نامه مسئولیت مدنی شخص ثالث در موارد ممکن  های بیمه صادر کننده بیمه رانندگی توسط شرکت

شود کار گروهی از  پیشنهاد می) منجر به فوت که مقصر حادثه مشخص بوده و بین مقصر و اولیای دم توافق حاصل است
های بیمه تشکیل و با بررسی دقیق موضوع، راهکار اجرائی و دستورالعمل  ذیربط شرکتنمایندگان قوه محترم قضائیه و مدیران 

  .مورد نیاز را تهیه و ارائه نمایند
بین زمان وقوع حادثه و زمان صدور رأی ) بیش از یکسال(در وضعیت فعلی به دلیل وجود فاصله زمانی نسبتاً طوالنی 

) االدا یوم(ینکه مقصرین حوادث، باید دیه تعیین شده از سوی دادگاه را به نرخ روز دادگاه در مورد مقصرین حوادث و با توجه به ا
هایی هستند که حداکثر تعهد آنها معادل ارزش ریالی دیه در زمان وقوع حادثه  نامه پرداخت نمایند، در حالیکه غالباً دارای بیمه

ادل مبلغ افزایش دیه در ابتدای سال را خود تقبل و پرداخت های بیمه تا آن مبلغ تعهاد داشته و مقصرین باید مع است و شرکت
در نتیجه موجبات زندانی شدن آنان و بروز مشکالت . التفاوت را ندارند نمایند که در موارد زیادی تمکن مالی پرداخت رقم مابه
  .شود متعدد برای خانواده آنان و بازماندگان زیاندیده فراهم می

قت دستور فرمایند نمایندگان محترم قوه قضائیه جهت حضور در کار گروه مورد اشاره خواهشمند است در صورت مواف
با همکاری آن قوه محترم و بیمه مرکزی ایران امکان تسریع در پرداخت خسارت زیاندیدگان حوادث ... ا معرفی گردند تا انشاء

  .رانندگی فراهم آید
  رئیس کل بیمه مرکزی ایران ـ نوروز کهزادی
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  لعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالثدستورا

  
های  شرکت« آن که تأکید دارد 26، و 23، 22 طرح جامع رفع اطاله دادرسی به ویژه مواد 3پیرودستورالعمل شماره 

د در گر مکلفند بالفاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دار بیمه
گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و  دیده و شرکتهای بیمه مواردی که اختالفی بین زیان

  ؛»فصل شود
های کالن قوه قضائیه در جلوگیری از افزایش شمار زندانیان؛ به منظور کمک به مصدومان حوادث  با توجه به سیاست

، برای تأمین هزینه درمان و عمل جراحی و همچنین تسریع در کمک به بازماندگان رانندگی، تحت پوشش بیمه شخص ثالث
  متوفی در تأمین معاش؛

نظر به اعالم آمادگی بیمه مرکزی ایران مبنی بر اراده صنعت بیمه در اجرای تدابیر دولت محترم مبنی بر تعمیق و 
  پذیر؛ گذاران به ویژه قشر آسیب ای به بیمه تحکیم خدمات بیمه

   قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛10 و 6با نظر به مواد 
 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در 17 و 16، 7، 3نظر به مواد 
  مقابل شخص ثالث؛

) خسارت(های تصادفات رانندگی منجر به  این دستورالعمل در تشکیل و رسیدگی به پروندهالزم است محتوای بندهای 
  .جرح و یا فوت به نحو دقیق مورد توجه ویژه قضات قرار گیرد

های موضوع تصادفات رانندگی منجر به  گر یا نماینده وی، پرونده  ـ پاسگاه انتظامی موظف است ضمن اطالع بیمه1
  .ظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی در اسرع وقت به دادسرا ارسال نمایدجرح و فوت منضم به ن

گران به موجب دستورالعملی که متعاقباً توسط بیمه مرکزی  طریق و نحوه اطالع و دستیابی به نماینده بیمهتبصره ـ 
  .خواهد پذیرفتایران تهیه و در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار خواهد گرفت، صورت 

گر ذیربط  نامه تأیید شده از سوی بیمه گر، مقام قضایی موظف است بیمه نامه توسط بیمه  ـ در صورت تأیید اصالت بیمه2
 روز کاری پس از دریافت استعالم مرجع 2گر موظف است حداکثر ظرف  ضمناً بیمه. را به عنوان قبولی قرار وثیقه قبول نماید

  .ی را ارسال نمایدقضایی، پاسخ مرجع قضای
گر موظف است پس از دریافت مدارک زیر و قبول تقصیر توسط مقصر حادثه و یا   ـ در تصادفات منجر به فوت، بیمه3

 روز پس از دریافت آخرین مدرک الزم نسبت به 15عدم اعتراض مقصر به نظر کارشناس فنی تصادفات، حداکثر ظرف مدت 
مدارک مورد نیاز عبارتند از گواهینامه رانندگ، گواهی حصر وراثت، . انونی اقدام نمایدپرداخت خسارت در وجه اشخاص ذینفع ق
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  .اوراق بازجویی طرفین پرونده، برگ معاینه جسد، گواهی علت فوت پزشکی قانونی
  .شود در بین اشخاص ذینفع، برابر قانون امور حسبی اقدام می) صغیر، سفیه و مجنون( در صورت وجود محجور تبصره ـ

گر مبنی بر آماده پرداخت بودن خسارت متعلقه برای   روز پس از دریافت نامه بیمه15 ـ در صورتی که ذینفع ظرف 4
تواند خسارت را به صندوق دادگستری واریز و قبض واریز را به مرجع  گر می گر مراجعه ننماید، بیمه دریافت خسارت به بیمه

  .خواهد بود) وراث قانونی(گذار و افراد ذینفع  گر در قبال بیمه زله ایفای تعهد بیمهاین اقدام به من. قضائی مربوط تحویل نماید
مصدوم یا اولیای (گر مبلغ خسارت را به صندوق دادگستری واریز ننماید، مکلف است به هنگام مراجعه ذینفع  چنانچه بیمه

  .االدا بپردازد منامه به صورت یو دیه و ارش متعلقه را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه) دم
 ـ در تصادفات منجر به صدمه و یا جرح که مرجع قضایی نظر قطعی پزشکی قانونی را در خصوص صدمه و جرح 5

 روز، نسبت به محاسبه دقیق مبلغ دیه و پرداخت وجه 15گر مکلف است ظرف حداکثر  نماید، بیمه گر اعالم می مصدوم به بیمه
نامه محضری مصدوم نسبت به مقصر   رسید پرداخت را به انضمام یک نسخه از رضایتبه مصدوم اقدام نموده و یک نسخه از

اصل شناسنامه مصدوم، : گر به مرجع قضایی تسلیم نماید مدارک الزم برای پرداخت اینگونه خسارات عبارتند از حادثه و بیمه
  .ن پروندهگواهینامه رانندگی مقصر حادثه و یاندیده در صورت لزوم، اوراق بازجویی طرفی

 پس از وصول اعالم نظر قطعی پزشکی قانونی، مرجع قضایی مکلف است حداکثر ظرف یک هفته، نسبت به تبصره ـ
  .موضوع اتخاذ تصمیم نماید

 ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی که دیه و یا ارش آن در زمان وقوع حادثه به طور قطعی قابل تعیین نباشد 6
س از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و پزشکی قانونی پنجاه درصد از میزان گر موظف است پ بیمه

به زیاندیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین ) بنا به نظریه اولیه پزشکی قانونی(تقریبی دیه و یا ارش مربوط را 
ای  گذار مقصر حادثه به میزان درصد دیه گر و بیمه بیمه.  قضائی بپردازندشدن میزان قطعی دیه و یا ارش صدمات از سوی مرجع

االدا  بدیهی است آن بخش از دیده که باقی مانده است مشمول دیه یوم. الذمه خواهد بود که به زیاندیده پرداخت شده بری
  .خواهد بود

وال فوق در محاکم قضایی مورد رسیدگی  ـ در صورتیکه پرونده تصادف منجر به جرح یا فوت به هر علت بدون طی ر7
قرار گرفته باشد، محاکم قضایی مذکور مکلفند در جلسات رسیدگی به این قبیل دعاوی، شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین 

های بدنی را به عنوان مطلع جهت حضور در جلسات و ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی  خسارت
  . نسخه از رأی صادره را به آنها ابالغ کنندیک

های حوادث رانندگی منجر به خسارات جانی به تعداد   ـ رؤسای کل دادگستری استانها موظفند برای رسیدگی به پرونده8
  .الزم شعب ویژه اختصاص دهند
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یری در کمیت و کیفیت دیه  ـ در مواردی که اعتراض و تجدیدنظر خواهی، صرفاً راجع به جنبه عمومی جرم بوده و تأث9
و ارش تعیینی نداشته باشد، دادگاه بدوی دادنامه را ظرف یک هفته برای پرداخت دیه و یا ارش به طرفین و شکرت بمیه 

  .مربوطه اعالم خواهد نمود
  .باشند نیز خواهد بود هایی که در جریان رسیدگی می  ـ این دستورالعمل شامل پرونده10
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  12/6/1386  ـ20999/020: شماره

  روزنامه رسمی کشور

نامه شماره نامه اجرائی قانون اصالح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب آیین11در اجرای ماده 
» دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز« هیأت محترم وزیران به پیوست 19/4/1386هـ مورخ 37110ت/59879

  .گردده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، برای اجراء ابالغ می الحاقی ب10موضوع ماده 
  

  وزیر جهاد کشاورزی ـ محمدرضا اسکندری

  
 قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی 10دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 

  1/8/1385زراعی و باغها مصوب 

  مجلس شورای اسالمی

  
  ) هیأت وزیران19/4/1386هـ مورخ 37110ت /59879نامه شماره  تصویب11ه موضوع ماد(

 ـ اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 1
قت سازمان جهاد باغها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا مواف

برداری و  الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره4های تبصره کشاورزی در قالب طرح
  :گردداستمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می

  .برداشت یا افزایش شن و ماسه
  .ایجاد بنا و تأسیسات

  .خاکریزیخاکبرداری و 
  .گودبرداری
  .های آجر و گچ پزیاحداث کوره

  .کنیپی
  .دیوارکشی اراضی

  .دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی
  .ایجاد سکونتگاههای موقت
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  .استقرار کانکس و آالچیق
  .احداث جاده و راه

  .های واحدهای صنعتیدفن زباله
  .های شهری، ضایعات کارخانجاتنعتی، فاضالبهای واحدهای صرها کردن پساب

  .گذاریلوله
  .های برقعبور شبکه

  .انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیتهای غیر کشاورزی
  .کنی و خشک کردن باغات به هر طریقسوزاندن، قطع و ریشه

  .ریزیریزی و شنمخلوط
  .آهن و فرودگاهاحداث راه

  .ث پارک و فضای سبزاحدا
  .های ورزشیپیست

  .استخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی
  ).ریزی و موارد مشابهکاری، جدول گذاری، سنگشامل سنگفرش و آسفالت(سازی محوطه

  .الذکر فوق4های موضوع تبصره صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح
  .صنایع دستی

  ).ملی ـ استانی(ب مجلس شورای اسالمی ای مصوهای سرمایههای تملک داراییطرح
 تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و سازمان جهاد تبصره ـ

  .کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام نظریه سازمان مذکور را استعالم و بر اساس آن عمل نماید
 الحاقی به ماده یک قانون به خارج از مصادیق و ضوابط تبصره 4های موضوع تبصره رح ـ تغییر هر یک از فعالیتها و ط2

  .گردد قانون تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می1 ماده 1مذکور بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 
ج در تبصره مذکور های مندر الحاقی به ماده یک قانون به سایر طرح4های موضوع تبصره  تغییر فعالیتها و طرحتبصره ـ

  .باشدمستلزم اخذ گواهی الزم از اداره کل محیط زیست استان و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی می
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  21/6/1386هـ ـ 31819ت/98986: شماره

  وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

  یزی و نظارت راهبردی رییس جمهورر وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه

های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطالعات،   بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه11/6/1386هیأت وزیران در جلسه مورخ 
قانون تجارت ) 32(ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده  امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت برنامه

  : ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود1382ترونیکی ـ مصوب الک
  

  1382قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ) 32(آیین نامه اجرایی ماده 

  :روند  در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ1ماده 
  .1382مصوب قانون تجارت الکترونیکی ـ : الف ـ قانون
  .این آیین نامه) 2(گذاری گواهی الکترونیکی، موضوع ماده  شورای سیاست: ب ـ شورا

  .این آیین نامه) 4(ماده ) الف(مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه، موضوع بند : پ ـ مرکز ریشه
  . نامه استاین آیین) 4(ماده ) ب(مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، موضوع بند : ت ـ مرکز میانی

  .این آیین نامه) 4(ماده ) پ(دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی، موضوع بند : ث ـ دفاتر ثبت نام
داده الکترونیکی حاوی اطالعاتی در مورد مرکز صادرکننده گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و : ج ـ گواهی الکترونیکی

تواند به صحت  ای که هر شخصی می کز میانی تولید شده به گونهانقضا، کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مر
  .ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند

ای انحصاری نظیر رمز یا کلید خصوصی که امضا کننده برای ایجاد امضای  داده: چ ـ داده ایجاد امضای الکترونیکی
  .کند الکترونیکی از آن استفاده می
ای نظیر رمز یا کلید عمومی که برای بررسی و صحت امضای الکترونیکی مورد  داده: ی الکترونیکیح ـ داده وارسی امضا

  .گیرد استفاده قرار می
کلید خصوصی و کلید عمومی مرتبط با آن در یک : های ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی خ ـ زوج کلید یا داده

  .رمزنگاری نامتقارن
  .کند ت که به اعتبار اطالعات گواهی الکترونیکی اعتماد میشخصی اس: د ـ طرف اعتماد کننده

کند که داده  ای شامل یک امضای الکترونیکی که به وسیله مرکز میانی صادر شده و تأیید می اعالمیه: ذ ـ مهر زمانی
  .پیام معین در موقع خاصی به او ارایه شده است
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برداری طرفهای  کترونیکی و اطالعات مربوط به آنها جهت بهرهیک پایگاه داده ذخیره و انتشار گواهیهای ال: ر ـ مخزن
  .اعتماد کننده است

های مربوط به ایجاد  افزاری که به منظور اجرای داده افزار و یا سخت نرم: ز ـ تجهیزات ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی
  .شود و وارسی امضای الکترونیکی استفاده می

استهای گواهی الکترونیکی مشتمل بر سیاستها، قوانین، مقررات و روشهای فنی، مجموعه سی: ژ ـ سیاستهای گواهی
سازی مراکز صدور  ها و الزامات پیاده المللی تدوین شده و حداقل خواسته حقوقی و ساختاری که مطابق با استانداردهای بین

دوین این سیاستهای گواهی برای مرکز ریشه ت. کند نام، صاحبان امضا و طرفهای اعتماد کننده را مشخص می گواهی، دفاتر ثبت
  .تواند برای مرکز میانی به طور جداگانه تنظیم گردد الزامی است و می

مجموعه دستورالعملهایی که منطبق با سیاستهای گواهی جهت تشریح جزئیات عملکرد : س ـ دستورالعمل گواهی
  .گردد ین میمدیریت گواهیهای الکترونیکی در مرکز ریشه و مراکز میانی تدو

ها، فرآیندها و روالهای مورد نیاز برای  افزارها، سیاست افزارها، سخت ای از نرم مجموعه: ش ـ زیرساخت کلید عمومی
  .مدیریت گواهیها و زوج کلیدها

گذاری  گذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور شورای سیاست  به منظور حفظ یکپارچگی و سیاست ـ2ماده 
  :شود یکی مرکب از اعضای زیر تشکیل میگواهی الکترون

  ).رییس(ربط وی  الف ـ وزیر بازرگانی یا معاون ذی
  .ربط وزیر دادگستری ب ـ معاون ذی
  .ربط وزیر اطالعات پ ـ معاون ذی
  .ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ت ـ معاون ذی
  .ربط وزیر امور اقتصادی ودارایی ث ـ معاون ذی
  .وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیربط  ج ـ معاون ذی
  .ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ربط معاونت برنامه چ ـ معاون ذی
  .ربط رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ح ـ معاون ذی

  .خ ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
  .د ـ رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

  .ای  نظام صنفی رایانهذ ـ رییس سازمان
  .ر ـ دبیر شورای عالی انفورماتیک
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  .ز ـ دبیر شورای عالی فناوری اطالعات
  ).بدون حق رأی(ژ ـ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا 

  .س ـ یک تا سه نفر مشاور خبره با پیشنهاد رییس و تأیید اکثریت سایر اعضای شورا
  :شود  وظایف شورا به شرح زیر تعیین می ـ3 ماده

های مربوط به حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور و ارایه آنبهشورای عالی  های کالن و برنامه الف ـ بررسی سیاست
  .فناوری اطالعات کشور جهت تصویب

  .ب ـ صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه
  .مراکز ریشه و میانیها و دستورالعمل گواهی  پ ـ تصویب و به روزرسانی سیاست

  .های اجرایی گواهی الکترونیکی ها و دستورالعمل ت ـ تصویب استانداردها، رویه
ای  های گوناگون اجرایی برای ارایه خدمات رایانه ث ـ ایفای نقش به عنوان مرجع هماهنگ کننده در مورد فعالیت حوزه

ز صدور گواهی داخلی با مرکز صدور گواهی خارجی و هرگونه صدور گواهی مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی و نحوه تعامل مراک
  .های گواهی ریشه و میانی تفسیر یا کاربردپذیری مفاد سیاست

  .ج ـ نظارت عالیه و بررسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی و در صورت لزوم لغو مجوز آنها
قانون به عنوان ارایه دهندگان خدمات گواهی ) 31(یکی موضوع ماده  سطوح دفاتر خدمات صدور گواهی الکترون ـ4ماده 

  :شوند الکترونیکی به شرح زیر تعیین می
  .نماید الف ـ مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت می

  .باشد قانون می) 80( این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موضوع ماده  ـ1تبصره 
تواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد نماید که در این   سیستم بانکی می ـ2تبصره 

  .صورت مرکز یاد شده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود
ز یک مرکز ریشه، مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی ب ـ مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز ا

  .دهد نموده و سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را انجام می
پ ـ دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست 

ور مربوط به آنها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز متقاضیان در خصوص صدور و لغو گواهیها و سایر ام
  .نماید میانی که تعهد همکاری با آنها را امضا نموده است، اقدام می

  :شوند های مرکز ریشه به شرح زیر تعیین می  وظایف و مسؤولیت ـ5ماده 
  .شورا جهت تصویبها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارایه به  الف ـ پیشنهاد سیاست
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  .های شورا ها ودستورالعمل ب ـ اجرای سیاست
  .ها و دستورالعمل مراکز میانی پ ـ بررسی و تصویب سیاست

  .ت ـ بررسی و احراز شرایط الزم و صالحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها
 نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این ث ـ حصول اطمینان از ثبت اطالعات معتبر و مناسب در گواهیها و

  .اطالعات
  .ج ـ حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی

  .اند چ ـ ابطال گواهی مراکز میانی که برخالف تعهداتشان عمل کرده
  .رسانی به صاحبان امضا و طرفهای اعتماد کننده در مورد هرگونه تغییر در کارکرد مرکز میانی ح ـ اطالع

  .رسانی خدمات آن جاد و به روز رسانی یک مخزن بر خط و اطالعخ ـ ای
 مرکز ریشه به محض قطع عملیات مرکز میانی و زمانی که فعالیت این مرکز به موجب حکم مراجع قضایی و یا  ـ6ماده 

 این آیین نامه و )5(ماده ) خ(دلیل دیگری متوقف شود و همچنین در صورت لغو مجوز مرکز میانی باید به روش مندرج در بند 
  .درج در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران فهرست گواهیهای باطل شده را منتشر نماید

پرداخت خسارت بابت ضرر و زیان ناشی از ابطال مرکز میانی به صاحبان امضای الکترونیکی  مسؤولیت و نحوه تبصره ـ
رالعمل گواهی الکترونیکی مرکز و یا در قرارداد منعقد شده بین طرفین صادر شده از این مرکز و یا به دفاتر ثبت نام باید در دستو

  .قید شده باشد
شوند و شرایط و ضوابط   مراکز میانی حسب مورد توسط دستگاههای دولتی یا بخش غیر دولتی ایجاد می ـ7ماده 

  :شود تأسیس مراکز میانی به شرح زیر تعیین می
  .ربط مراجع ذیالف ـ ارایه اساسنامه یا مجوز ثبت از 

  .ب ـ ارایه تقاضا از طرف متقاضی
های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان  پ ـ معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانه

  :و آموزش پزشکی با شرایط زیر
  .تبط ـ سه نفر کارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحاً دارای تجربه فعالیت مر1
های  های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزه  ـ دو نفر با مدرک کاردانی در رشته2

  .ای مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با مجوز طی دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفه
افزاری الزم اعالم شده از سوی مرکز ریشه به   و نرمافزاری ت ـ تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت

  .نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد
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  .ث ـ ارایه تضمین معتبر متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه
  .ج ـ تدوین سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز

  .مراکز ریشه مکلفند ظرف دو ماه نسبت به بررسی تقاضا اقدام و نتیجه را به متقاضیان اعالم نمایند  ـ1تبصره 
  . مراکز میانی ایجاد شده توسط سازمانهای دولتی به صورت غیر انتفاعی فعالیت خواهند نمود ـ2تبصره 
هی الکترویکی به بخشهای غیر دولتی  مجاز به ارایه خدمات گوا1388 مراکز میانی دولتی از ابتدای سال  ـ3تبصره 

  .باشند خارج از حوزه فعالیت خود نمی
در غیر این صورت . نمایند اندازی مرکز میانی را با مالحظه شرایط این ماده اخذ می  اشخاصی که مجوز راه ـ4تبصره 

  .گردد مجوز ایشان لغو شده تلقی می
  :دستورالعمل گواهی، وظایف زیر را به عهده خواهند داشت مراکز میانی در حین فعالیت با رعایت مفاد  ـ8ماده 

  .ربط الف ـ بررسی صالحیت و صدور مجوز برای دفاتر ثبت نام ذی
  .ب ـ تضمین ارایه خدمات صدور و لغو گواهیها به صورت مطمئن

  .پ ـ تضمین ارایه خدمات تأیید صحت گواهیها به صورت سریع و مطمئن
  .سازی گواهیها ها برای جلوگیری از شبه های مربوط به امضا در فرآیند ایجاد این داده ت ـ تضمین محرمانه بودن داده

  :ث ـ حصول اطمینان نسبت به موارد زیر
  . ـ در لحظه صدور گواهی الکترونیکی، اطالعات مندرج در گواهیها صحیح باشند1
های ایجاد و وارسی امضای  ده ـ در هنگام صدور گواهی الکترونیکی، امضا کننده مشخص شده در گواهی، دا2

  .الکترونیکی را دریافت نموده و داده ایجاد امضای الکترونیکی تحت کنترل انحصاری وی باشد
 ـ کلیه اطالعات مرتبط با گواهی الکترونیکی را تا مدت زمان تعیین شده در دستورالعمل گواهی به صورت الکترونیکی 3

  .حفظ نماید
  . یک گواهی به دقت تعیین شده و قابل تشخیص باشد ـ تاریخ و ساعت صدور و لغو4
  . ـ عدم کپی یا ذخیره داده ایجاد امضای الکترونیکی متقاضیان را تضمین نماید5
اند یا نوع   ـ گواهی قابل دسترسی برای عمومی نباشد، جز در مواردی که صاحبان گواهیها رضایت خود را اعالم کرده6

  .ایدگواهی انتشار عمومی را ایجاب نم
های الکترونیکی ضمیمه   ـ در صورت امکان مرکز میانی و با دریافت درخواست دفتر ثبت نام، یک مهر زمانی به داده7

  .شود
شود با ذکر تاریخ صدور،   هر مرکز میانی موظف است فهرستی از گواهیهایی را که توسط آن مرکز صادر می ـ1تبصره 
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  .اطالعات مزبور باید در جایگاه اینترنتی مربوط درج گردد. ر نمایدنام صاحب گواهی و نوع گواهی تهیه و منتش
مرکز میانی بر عملکرد دفاتر ثبت نام طرف قرارداد خود نظارت داشته و در صورت احراز تخلف طبق ضوابط  ـ 2تبصره 

ه لغو مجوز دفتر ثبت نام بینی شده در دستورالعمل گواهی نسبت ب با آن برخورد کرده و در صورت لزوم با رعایت تمهیدات پیش
  .متخلف اقدام خواهد نمود

های گواهی و با مالحظه شرایط و تحوالت فناوریهای   مجوز مراکز میانی به طور ادواری، مطابق با سیاست ـ9ماده 
  .باشد جدید و پس از احراز مجدد صالحیت متقاضیان، توسط مرکز ریشه قابل تمدید می

اً با تأیید مرکز ریشه با مالحظه شرایط مقرر در این آیین نامه و دستورالعمل گواهی  مجوز مراکز میانی صرف ـ10ماده
  .قابل واگذاری به غیر خواهد بود

توانند در حوزه فعالیت داخلی خود بدون اخذ مجوز ازمرکز ریشه   کلیه مؤسسات اعم از دولتی یا غیر دولتی می ـ11ماده 
شود خارج از شمول مقررات این آیین نامه بوده  هایی که به این صورت صادر می اهیگو. مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند
قانون و صرفاً قابل استفاده در همان مؤسسات ) 10(شوند خارج از موضوع ماده  ها تأیید می و امضاهایی که به وسیله این گواهی

  .خواهد بود
. اص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی ایجاد شوندتوانند بنا به مورد توسط اشخ  دفاتر ثبت نام می ـ12ماده 

اندازی دفاتر ثبت نام در کشور باید دارای  اشخاص حقیقی و نیز صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی دریافت مجوز راه
  :شرایط زیر باشند

  .الف ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران
  .از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسیب ـ تدوین و عاملیت به احکام اسالم یا پیروی 

  .پ ـ نداشتن پیشینه کیفری
  .ت ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن صالحیت اخالقی و حسن سابقه

  .ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
  .ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم

علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش های  چ ـ دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه
  .پزشکی

  .ح ـ ارایه ضمانت معتبر
خ ـ داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخشهای مرتبط با فناوری 

  .اطالعات
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  .شود بینی می گواهی الکترونیکی میانی پیش نوع و میزان ضمانت معتبر بر اساس دستورالعمل دفاتر صدور  ـ1تبصره 
 شعب بانکها به عنوان دفاتر ثبت نام مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه نظام بانکی از شمول این ماده و  ـ2تبصره 

  .مستثنی هستند) 14(ماده 
نمایند مکلفند ظرف  ه میاندازی دفتر ثبت نام با مالحظه شرایط این ماد  اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز راه ـ3تبصره 

  .گردد در غیر این صورت مجوز مذکور لغو شده تلقی می. چهار ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس دفتر اقدام نمایند
 متقاضی تأسیس دفتر ثبت نام موظف به تأمین مکان فیزیکی مناسب مطابق دستورالعمل گواهی میانی طرف  ـ4تبصره 

  .باشد ابلو با درج شماره مجوز دریافتی از مرکز یا مراکز میانی طرف قرارداد میقرارداد و تهیه و نصب ت
  :باشد  وظایف دفاتر ثبت نامه به شرح زیر می ـ13ماده 

  .الف ـ انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط
  .ب ـ احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی

  . ـ ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوطپ
  .ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی

این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با . شود  مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه سال صادر می ـ14ماده 
  .الت فناوریهای نوین پس از احراز صالحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بودلحاظ شرایط و تحو

 دفاتر ثبت نام موظفند هنگام ثبت نام متقاضی گواهی الکترونیکی، امضای شخص را برای صحت اطالعات  ـ15ماده 
تفاده از گواهیها، از جمله محدودیتهای حاکم بر اخذ نموده و وی را از نحوه و شرایط دقیق اس) امالیی و محتوایی(ارایه شده 

  .ها و دستورالعمل گواهی میانی آگاه سازند های طرح و پیگیری دعوی مطابق سیاست استفاده، خدمات و شیوه
الثبت دفاتر ثبت نام، بر اساس نوع گواهی و خدمات ارایه شده به متقاضیان با رعایت مقررات بر اساس   حق ـ16ماده 

  .شود رسد تعیین می که بنا به پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران میای  تعرفه
های ایجاد امضای الکترونیکی از طریق استنتاج،  به منظور حفظ محرمانه بودن و غیر قابل دستیابی بودن داده ـ 17ماده 

ونیکی مورد استفاده برای امضای های ایجاد امضای الکتر مراکز میانی مکلفند از تجهیزات و روشهایی استفاده کنند که داده
سازی از طریق ابزارهای فنی محافظت و در برابر استفاده آن  الکترونیک بیش از یک بار استفاده نشده و در مقابل هرگونه شبیه

  .توسط اشخاص ثالث به نحو اطمینان بخشی محافظت شوند
ها قبل از  غییر دهد و باید تضمین نماید که این دادههای الزم برای امضا را ت  این تجهیزات و روشها نباید دادهتبصره ـ

  .طی فرآیند امضا در اختیار امضا کننده قرار نگیرد
 اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، مشروط به توافق دو جانبه بین  ـ18ماده 
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  .ل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بودمرکز ریشه کشور و مرجع صدور گواهی کشور خارجی یا رعایت اص
  :شود در موارد زیر با حفظ سوابق موجود، گواهی الکترونیکی توسط مرکز میانی صادر کننده آن، ابطال می ـ 19ماده 

  .الف ـ درخواست ابطال توسط صاحب گواهی الکترونیکی و یا وکیل قانونی وی
  .ب ـ تخطی صاحب گواهی الکترونیکی از تعهداتش

  .پ ـ احراز صدور گواهی مبتنی بر اظهارات دروغ و اشتباه متقاضی
در این صورت مرکز ریشه . ت ـ مشاهده تخلف صاحب گواهی و یا دفاتر ثبت نام ومرکز میانی از مندرجات این آیین نامه

  .دستور ابطال گواهی را صادر نماید
  . بوده و گواهی بدون رضایت وی صادر شده باشدث ـ احراز صدور گواهی الکترونیکی که شامل اطالعات شخص ثالث

  .ج ـ افشای کلید خصوصی نزد سایر افراد غیر مجاز
 تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق برنامه زمانبندی شده ظرف دو سال از زمان ابالغ این آیین نامه  ـ20ماده 

ونیکی حوزه عملکرد خود و سازمانهای تابعه مورد استفاده فناوری امضای الکترونیکی مطمئن را در فعالیتها و فرایندهای الکتر
  .ماه یک بار به کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک ارایه نمایند) 6(قرار دهند وگزارش عملکرد خود را هر شش 

  
  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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  9/8/1386 ـ 8293/86/1: شماره

  رمدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشو

 رئیس محترم قوه 23/5/1384تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب «به پیوست یک نسخه اصالحیه 
 مورد موافقت ریاست معظم قوه قضاییه قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال 8/8/1386که به تاریخ » قضاییه

  .گردد می
  نرئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه ـ مهدی دربی

  
   23/5/1384اصالحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 

در مواردی که موضوع کارشناسی توسط هیأت کارشناسان رسمی در هر رشته : 1384 تعرفه مصوب 5ماده اصالح الف ـ 
 کاهش ٪10 هر نفر شود هزینه کارشناسی برای هر یک از کارشناسان گروه به تناسب افزایش تعداد به ازای منتخب انجام می

  .یابد به شرط اینکه از حداقل دستمزد کارشناسی کمتر نشود می
به منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از : 1384 تعرفه مصوب 10 مکرر و اصالح ماده 10ب ـ حذف ماده 

 نماینده مرکز امور مشاوران  ـ2 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 13ای از کمیسیون ماده   ـ نماینده1سه عضو 
شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام   ـ نماینده ریاست قوه قضاییه تشکیل می3حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه 

نمایند همچنین در صورتی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن بر حسب مورد 
  .باشد  ریال می250,000شود و حداقل دستمزد   تعرفه تعیین می10ادگاه یا کمیسیون ماده توسط د

 قانون کانون کارشناسان رسمی 13کمیسیون مقرر در ماده «به جای عبارت : 1384 تعرفه مصوب 15ج ـ اصالح ماده 
بیش از ده میلیون «ی عبارت جایگزین شود و همچین به جا»  تعرفه10کمیسیون ماده «عبارت » 1381دادگستری مصوب 

  .جایگزین شود» بیش از بیست و پنج میلیون ریال«عبارت » ریال
تا حداکثر «عبارت »  ریال50,000,000تا حداکثر « به جای عبارت 1384 تعرفه مصوب 31د ـ اصالح ماده 

  .جایگزین شود»  ریال35,000,000
راضی غیره مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین  دستمزد ارزیابی ا1384 تعرفه مصوب 36هـ ـ اصالح ماده 

  .حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
  . در هزار5 ـ تا یکصد میلیون ریال 1
  . در هزار2 ـ از یکصد میلیون تا پانصد میلیون ریال، نسبت به مازاد 2
  . در هزار5/1 ـ از پانصد میلیون تا پنج میلیارد ریال، نسبت به مازاد 3
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 ریال این اصالحیه به تاریخ 25,000,000 در هزار و حداکثر تا مبلغ 1 از پنج میلیارد ریال به باال، نسبت به مازاد  ـ4
  . مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است8/8/1386

  
  سیدمحمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه
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  20/8/1386هـ ـ 36285/ت/133017: شماره  

  وزارت دادگستری

 وزارت دادگستری و 25/7/1385 مورخ 14514/02/111 بنا به پیشنهاد شماره 13/8/1386یأت وزیران در جلسه مورخ ه
تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، موضوع ماده ) 189(به استناد ماده 

 آیین نامه اجرایی 1383 و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی) 134(
  :شوراهای حل اختالف تخصصی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر تصویب نمود

  
  آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختالف تخصصی دیوان عدالت اداری

های در صالحیت دیوان  پروندهارتقای جایگاه صلح و سازش و تسهیل و تسریع در حل و فصل به منظور  ـ 1ماده 
شوراهای حل اختالف «که در این آیین نامه به اختصار » شوراهای حل اختالف تخصصی دیوان عدالت اداری«عدالت اداری، 

  .گردد شوند، تشکیل می نامیده می» تخصصی
های  ستگاههای مربوط به اقدامات د  حدود صالحیت شوراهای حل اختالف تخصصی، رسیدگی به پرونده ـ2ماده 
باشد که قابلیت طرح در شعب دیوان عدالت اداری را دارند و   ـ می1385قانون دیوان عدالت اداری ـ مصوب ) 13(موضوع ماده 

  .دارای ماهیت قضایی نبوده یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است
یین نامه، در مراکز زیر تأسیس شده و به ترتیب این آ) 6( شوراهای حل اختالف تخصصی با رعایت مفاد ماده  ـ3ماده 

  :نمایند زیر رسیدگی می
های موضوع این آیین نامه در مواردی که به تشخیص  الف ـ در محل دیوان عدالت اداری؛ برای رسیدگی به پرونده

  باشد؛ معاون ارجاع یا رییس شعب دیوان با تصالح قابل حل می
های موضوع  با هماهنگی وزیر یا باالترین مقام مسئول، برای رسیدگی به پروندههای مستقر در تهران؛  ب ـ در دستگاه

  این آیین نامه در حوزه آن دستگاه؛
ها؛ با هماهنگی استاندار و رییس کل دادگستری استان، برای رسیدگی به  های مستقر در مراکز استان ج ـ در دستگاه

  .های موضوع این آیین نامه در حوزه آن استان پرونده
  :باشند  شوراهای حل اختالف تخصصی دارای سه عضو اصلی به شرح زیر می ـ4ماده 

الف ـ یک نفر قاضی از میان رؤسای شعب یا مستشاران یا دادرسان دیوان عدالت اداری برای عضویت در شوراهای حل 
ها که دارای  غل در مراکز استاناین آیین نامه و یک نفر از قضات شا) 3(ماده ) ب(و ) الف(اختالف تخصصی موضوع بندهای 

  یاد شده؛) 3(ماده ) ج(حداقل ده سال سابقه قضایی باشد، برای عضویت در شوراهای حل اختالف تخصصی موضوع بند 
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، از سوی رییس دیوان عدالت اداری )3(ماده ) ب(و ) الف(قاضی عضو شوراهای حل اختالف تخصصی موضوع بندهای 
قاضی عضو شوراهای حل اختالف تخصصی مستقر در مراکز استانها با . شود  قضاییه منصوب میپیشنهاد و با ابالغ رییس قوه

پیشنهاد رییس دیوان عدالت اداری و رییس کل دادگستری استان مربوط، انتخاب و از سوی رییس قوه قضاییه منصوب 
  .شود می

  سال سابقه کاری؛) 10(ی وثاقت و حداقل ده این آیین نامه، دارا) 2(های موضوع ماده  ب ـ یک نفر از مدیران دستگاه
آیین نامه به ترتیب با ) 3(مدیران مذکور، بر حسب مورد در هر یک از شوراهای حل اختالف تخصصی موضوع ماده 

معرفی معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور یا وزیر و یا باالترین مقام مسئول مربوط یا استاندار و با ابالغ رییس دیوان 
  .لت اداری تعیین خواهند شدعدا

ج ـ یک نفر عضو معتمد از میان وکالء، کارشناسان، قضات بازنشسته و سایر افراد صاحبنظر در موضوعات تخصصی، با 
  .ابالغ رییس دیوان عدالت اداری

اشته د) ج(و ) ب(البدل با شرایط مندرج در بندهای  تواند دو عضو علی هر شورای حل اختالف تخصصی می  ـ1تبصره 
  .باشد

مسئول دبیرخانه شورای حل اختالف تخصصی، توسط دیوان عدالت اداری معرفی شده و برابر ضوابط جاری   ـ2تبصره 
  .شوراهای مذکور فعالیت خواهد نمود

  :باشد  مطرح شدن پرونده در شوراهای حل اختالف تخصصی به یکی از سه طریق زیر می ـ5ماده 
  ح شکایت در شورا؛الف ـ مراجعه مستقیم شاکی و طر

  ب ـ ارجاع پرونده از سوی واحد ارجاع دیوان عدالت اداری قبل از ثبت در دیوان؛
  .های مطروحه در شعب دیوان با پیشنهاد رییس شعبه رسیدگی کننده و موافقت مقام ارجاع کننده ج ـ ارجاع پرونده

های قوه قضاییه و معاون حقوقی  یگیری امور استان یکی از معاونین دیوان عدالت اداری با هماهنگی اداره کل پ ـ6ماده 
، نسبت به تشکیل شوراهای حل )بر حسب مورد(و امور مجلس رییس جمهور یا وزیر و باالترین مقام مسئول مربوط یا استاندار 

 سوی معاونت سازمان و تشکیالت این شوراها از. نماید اختالف تخصصی و تأمین و گزینش نیروی انسانی و اداره آن اقدام می
  .آید مزبور تدوین و با پیشنهاد رییس دیوان عدالت اداری و تصویب رییس قوه قضاییه به مرحله اجراء درمی

  .گیرد های مطرح شده در شوراهای حل اختالف تخصصی به طریق زیر مورد رسیدگی قرار می  پرونده ـ7ماده 
اره طرف شکایت و ضمن تالش در حل آن از طریق تصالح،  شاکی و مأمور یا ادالف ـ موضوع بدواً از طریق راهنمایی

مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت حصول توافق طرفین، اتخاذ تصمیم شده و ضمن تنظیم گزارش اصالحی، پرونده مختومه 
  .گردد می
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شورا ب ـ در صورتی که مطابق نظر اکثریت اعضای شورای حل اختالف تخصصی، پرونده غیر قابل رسیدگی در آن 
باشد، با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال تا مطابق قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به 

  .گردد یکی از شعب آن ارجاع می
گیرد و بر  ج ـ چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار می

این رأی به طرفین ابالغ گردیده و در . شود أی اکثریتی که قاضی عضو شورا در آن قرار دارد، حکم مقتضی صادر میاساس ر
در صورتی که رأی اکثریت مشتمل بر رأی قاضی عضو شورا نباشد، . فرصت قانونی قابل تجدیدنظر در شعب دیوان خواهد بود

  .این ماده عمل خواهد شد) ب(طبق بند 
  .باشد یدگی در شوراهای حل اختالف تخصصی تابع تشریفات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی رس ـ8ماده 
  : محل استقرار و تجهیزات مورد نیاز شوراهای حل اختالف تخصصی، به نحو زیر تأمین خواهد شد ـ9ماده 

  ، از سوی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری؛3ماده ) الف(الف ـ شوراهای موضوع بند 
  .، از سوی دستگاه محل استقرار شعب شوراهای تخصصی)3(ماده ) ب( ـ شوراهای موضوع بند ب

، از سوی استانداری یا دادگستری استان مربوط بر حسب توافق دیوان عدالت )3(ماده ) ج(ج ـ شوراهای موضوع بند 
  .اداری و دو مرجع مزبور

ر اساس دستورالعملی که از سوی رییس دیوان عدالت الزحمه اعضای شوراهای حل اختالف تخصصی ب  حق ـ10ماده 
رسد، از  های وابسته قوه قضاییه تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه می ها و سازمان اداری و اداره کل پیگیری امور استان

  .گردد محل اعتبارات دیوان عدالت اداری تأمین می
بینی خواهد  های مربوط پیش مه ساله در بودجه سنواتی دستگاه اعتبارات الزم برای اجرای این آیین نامه، ه ـ11ماده 

  .شد
 رییس دیوان عدالت اداری موظف است تمهیدات الزم جهت نظارت بر انجام کار شوراهای حل اختالف  ـ12ماده 

  .تخصصی را فراهم نماید
مه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و تنفیذی قانون برنا) 189(این آیین نامه به عنوان الحاقیه به آیین نامه موضوع ماده 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ) 134(فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، موضوع ماده 
  .شود  اضافه می8/5/1384هـ مورخ 33416ت/27949نامه شماره  اسالمی ایران، موضوع تصویب

  
  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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  14/8/1386 ـ 8453/86/1: هشمار

  مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام به پیوست آیین نامه نظام جامع اطالع رسانی قوه قضائیه که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است 
  .گردد جهت اطالع ارسال می

  مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
  

  ع رسانی قوه قضائیهآیین نامه نظام جامع اطال

  الف ـ کلیات

های کالن و تلفیقی اطالع رسانی قوه  ها، ایجاد هماهنگی در برنامه  به منظور هماهنگی و تمرکز در سیاست ـ1ماده 
به شرح مواد آتی تصویب » آیین نامه نظام جامع اطالع رسانی قوه قضائیه«قضائیه و در راستای برنامه دوم توسعه قضایی، 

  .شود می
  : ـ تعاریف2ده ما
  .های تابعه قوه قضائیه های ستادی و استانی، تشکیالت قضایی و سازمان شامل بخش:  ـ قوه قضائیه1 ـ 2
ریزی، فراهم آوری، پردازش و نشر اطالعات،  ای از فرآیندهای برنامه مجموعه:  ـ نظام اطالع رسانی قوه قضائیه2 ـ 2

  .تباطات فی مابینپشتیبانی، نظارت، ارزیابی و کنترل آن و ار
، سایر )الکترونیکی(های شفاهی، مکتوب، مجازی  اطالع رسانی به یکی از روش: های اطالع رسانی  ـ روش3 ـ 2

  .ها و یا ترکیبی از آنها انجام خواهد شد روش
ها و یا به  از طریق اعالم نظر، موضع و خبررسانی از طریق انجام مصاحبه با رسانه): گفتاری(الف ـ اطالع رسانی شفاهی 

  .شود صورت مستقیم برای جمعی از افراد انجام می
شامل اعالم نظر، موضع و خبررسانی به صورت نوشتاری و از طریق انتشار نشریات ادواری و : ب ـ اطالع رسانی مکتوب

  .باشد های عملکرد می های خبری و گزارش غیر ادواری، بولتن
های   خبررسانی از طریق فضای سایبر و یا استفاده از برخی نوآوریاعالم نظر، موضع و: ج ـ اطالع رسانی مجازی

  . را در بر گیردSMSتکنولوژیک نظیر 
  .های آموزشی و امثالهم است ها، کارگاه شامل همایش: های اطالع رسانی د ـ سایر روش

امل هرگونه طرح موضوع قبل از ارائه و نشر اطالعات و اخبار ویژه ش): اطالعات و اخبار ویژه(رسانی ویژه   ـ اطالع4 ـ 2
 قانون 5و ماده ) 28/7/1381الحاقی  (4های موضوع تبصره ذیل ماده  اقدام پیشگیرانه یا تعقیب قضایی اشخاص، از جمله پرونده



 
311

هایی  های ملی، حساس و مهم و پرونده  قانون مجازات اسالمی، پرونده513 تا 498های عمومی و انقالب و مواد  تشکیل دادگاه
البته با رعایت قوانین و مقررات مربوط به . المللی داشته باشد و نیز در ارتباط با اتباع خارجی  ممکن است بازتاب داخلی یا بینکه

  .محرمانه بودن مطالب
ها و مواضع  های قوه قضائیه، عملکرد قوه قضائیه، اخبار قضایی، پاسخ ها و برنامه سیاست: رسانی  ـ موضوعات اطالع5 ـ 2
  .المللی، اطالعات پایه و عمومی حقوقی و قضایی قوه قضائیه در قبال موضوعات داخلی و بینرسمی 

  : ـ دوره اطالع رسانی6 ـ 2
  .رسانی ویژه و یا بر حسب نیاز مسؤولین ذیربط در موارد اطالع): بدون فوت وقت(الف ـ فوری 

گزارش عملکرد در چارچوب وظایف تشکیالتی، قضایی و اهم رخدادها، اخبار، ...): روزانه، هفتگی، ماهانه، (ای  ب ـ دوره
  .تخصصی هر بخش
  .هرگونه گزارش بر حسب نیاز مخاطبین در چارچوب آیین نامه اطالع رسانی قوه قضائیه: ج ـ موردی

  :رسانی قوه قضائیه  ـ مخاطبین نظام اطالع7 ـ 2
 ـ 4 ـ قضات 3ن و مدیران عالی قوه قضائیه،  ـ مسؤوال2 ـ رئیس قوه قضائیه، 1(الف ـ مخاطبین درون قوه قضائیه 

  ). ـ عوامل خبری قوه قضائیه6 ـ کارکنان قوه قضائیه، 5نخبگان حقوقی و خبرگان قضایی قوه قضائیه 
 ـ سران قوای مجریه و مقننه و 2 ـ رهبر معظم انقالب اسالمی 1) (بیرون قوه قضائیه(ب ـ مخاطبین محیطی ـ کشوری 

 ـ آیات عظام و فقها، 4...) وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، ( ـ مدیران عالی کشور 3ت نظام رئیس مجمع تشخیص مصلح
 ـ 6 ـ مسؤولین و کارشناسان موضوعی، اشخاص مرتبط مانند وکال، کارشناسان، خبرگان محلی 5نخبگان حقوقی و فقهی 

  ). ـ عوامل خبری و سایر8 ـ شهروندان 7صنوف، احزاب، نهادهای مدنی 
های جهانی و   ـ مسؤوالن و مقامات سازمان2 ـ سران و مقامات سایر کشورها، 1(المللی  اطبین محیطی ـ بینج ـ مخ

  ). ـ عوامل خبری و سایر5 ـ سازمانها و نهادهای مدنی مرتبط، 4المللی   ـ کارشناسان و متخصصان بین3ای  منطقه
  :رسانی شامل موارد زیر است ده اطالعمحدو: رسانی قوه قضائیه  ـ حوزه جغرافیایی نظام اطالع8 ـ 2

های مهم  به عنوان مرکز اصلی فعالیت مدیران و مسؤوالن عالی کشور و محل رسیدگی به پرونده(الف ـ استان تهران 
  ).قضایی

  .های کشور ب ـ سایر استان
  .ج ـ کشورهای اسالمی، کشورهای آسیایی، سایر کشورهای جهان

آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و « اسناد و مطالبی است که به موجب قانون و :بندی شده  ـ اطالعات طبقه9 ـ 2
به چهار دسته محرمانه، خیلی » 1/10/1354بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطالعات مصوب  محرمانه دولتی و طبقه
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  ».محرمانه، سری و به کلی سری تقسیم شده است
 که به صورت مجازاز موضوعات خبری گزارش، فیلم، عکس و نوار تهیه و در افرادی هستند:  ـ عوامل خبری10 ـ 2

  .دهند ها قرار می اختیار رسانه
فردی است که از سوی رئیس قوه قضائیه برای اخذ اطالعات ویژه و انعکاس فوری : رسانی ویژه  ـ مسؤول اطالع11 ـ 2

  .گردد آن به ایشان، تعیین می
های ستادی، تشکیالت قضایی  فردی است که از سوی باالترین مقام تمامی بخش: اخلیرسانی د  ـ مسؤول اطالع12 ـ 2

رسانی حوزه ذیربط به دبیرخانه شورای عالی  های تابعه در سطوح سازمانی قوه قضائیه، به عنوان مسؤول اطالع و سازمان
  .شود رسانی قوه قضائیه، معرفی می اطالع

  قضائیهرسانی قوه  ب ـ ارکان نظام جامع اطالع
  :رسانی قوه قضائیه به شرح زیر است  ارکان نظام جامع اطالع ـ3ماده 

  .رسانی قوه قضائیه  ـ شورای اطالع1
  . ـ دبیرخانه شورا2
  . ـ کمیته مرکزی هماهنگی شورا3
  :های تخصصی شورا شامل  ـ کمیته4
رسانی و توسعه علمی،   نظام اطالعتوسعه مدیریت و منابع: مأموریت اصلی( ـ کمیته ارتقای مدیریت و نظارت 1 ـ 4

  .های نو و روزآمد پژوهشی و فناوری
  ).رسانی رسانی و ارتقای کمی و کیفی اطالع ارزیابی فرایند اطالع: مأموریت اصلی(رسانی   ـ کمیته ارتقای اطالع2 ـ 4
قضایی جامعه، و توسعه ارتقای سطح دانش حقوقی و : مأموریت اصلی(ها  سازی و توسعه مشارکت  ـ کمیته فرهنگ3 ـ 4

  ).ها و نهادهای ذیربط تعامل و مشارکت مردم، مسؤوالن، خبرگان، رسانه
  .رسانی استانی های اطالع  ـ کمیته5
  .رسانی تابعه  ـ واحدهای روابط عمومی و اطالع6

ود و واحدهای ش تمامی فرآیندها و اقدامات اجرایی توسط واحدهای سازمانی ذیربط در قوه قضائیه انجام میتبصره ـ 
  .باشند رسانی می های مصوب شورای اطالع ها و برنامه مذکور موظف به اجرای سیاست

  :به شرح زیر است» رسانی قوه قضائیه شورای اطالع« اعضای  ـ4ماده 
  . ـ رئیس شورا1
  ).دبیر شورا( ـ سخنگوی قوه قضائیه 2
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  . ـ رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه3
  .ل کشور ـ رئیس سازمان بازرسی ک4
  . ـ معاون حقوقی و توسعه قضایی5
  . ـ معاون آموزش6
  .ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  ـ رئیس سازمان زندان7
  . ـ دبیر ستاد حقوق بشر8
  . ـ رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه9

  . ـ رئیس کل دادگستری استان تهران10
  . ـ دادستان عمومی و انقالب تهران11

  .شود رسانی توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می یس شورای اطالع رئ ـ1تبصره 
  .شود  ماه یکبار تشکیل می3 جلسات شورای اطالع رسانی حداقل هر  ـ2تبصره 
  .تواند بر حسب مورد از مسؤوالن قضایی و نمایندگان سایر نهادهای کشور دعوت به عمل آورد  دبیر شورا می ـ3تبصره 

  :رسانی قوه قضائیه به شرح زیر است  شورای اطالع وظایف و اختیارات ـ5ماده 
  .رسانی قوه قضائیه  ـ تدوین و بازنگری برنامه راهبردی اطالع1
  .رسانی مورد نیاز های اطالع  ـ بررسی و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین نامه2
  .انی، نشریات و اخبار منتشرههای اطالع رس رسانی از قبیل پایگاه های اطالع  ـ نظارت بر فرآیندها و شیوه3
  .های ویژه رسانی گیری در خصوص اطالع  ـ تصمیم4
  .رسانی قوه قضائیه های مختلف نظام اطالع های تخصصی و بخش  ـ ایجاد هماهنگی مابین کمیته5
  .رسانی قوه قضائیه ها و نهادهای اطالع  ـ ایجاد هماهنگی مابین روابط عمومی6
  .های تخصصی های کمیته ل فعالیت ـ نظارت، ارزیابی و کنتر7
  .رسانی  ـ تهیه مواد الزم برای بررسی و تصویب شورای اطالع8

  :های تخصصی بدین شرح است  وظایف و اختیارات کمیته ـ9ماده 
  .رسانی  ـ کارشناسی موضوعات تخصصی مرتبط مبتنی بر راهبردها و مأموریت نظام اطالع1
های  اعم از ستادی، تشکیالت قضایی و سازمان(بط در ساختار قوه قضائیه های اجرایی مرت  ـ هماهنگی بین بخش2

  ).تابعه
اعم از ستادی، تشکیالت (های اجرایی مرتبط در ساختار قوه قضائیه   ـ نظارت، ارزیابی و کنترل بر صحت فعالیت بخش3
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  .رسانی در چارچوب نظام اطالع) های تابعه قضایی و سازمان
  .ها به کمیته مرکزی هماهنگی شورا برای بررسی و تصویب  ـ ارائه مصوبات کمیته4

های تخصصی به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رئیس شورا و بر عهده یکی از مدیران کل قوه   ریاست کمیته ـ1تبصره 
  .قضائیه یا نمایندگان نهادهای عضو خواهد بود، که فعالیت حوزه متبوعش مرتبط با موضوع تخصصی آن کمیته باشد

  .ها بر حسب موضوع و نیاز به صورت هفتگی و یا حداکثر ماهانه تشکیل خواهد شد  جلسات کمیته ـ2تبصره 
رسانی، به  رسانی با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام و تسریع و تسهیل در اطالع  در هر استان کمیته اطالع ـ10ماده 

ری استان یا دادستان مرکز استان به انتخاب رئیس کل های ویژه، به ریاست یکی از معاونین دادگست رسانی خصوص اطالع
رسانی دادگستری و عضویت دادستان مرکز استان و نمایندگان اطالع  دادگستری استان، و دبیری مسؤول روابط عمومی و اطالع

  .شود های تابعه قوه قضائیه، تشکیل می رسانی واحدهای استانی سازمان
ها اطالع رسانی  ی وظیفه برقراری ارتباط مستمر، ایجاد هماهنگی مابین کمیتهرسان  دبیرخانه شورای اطالعتبصره ـ

  .ها را بر عهده خواهد داشت استان
  رسانی ج ـ شرایط اطالع

های تابعه قوه قضائیه  های ستادی و استانی، تشکیالت قضایی و سازمان رسانی در بخش  مسؤولین اطالع ـ11ماده 
  :موظفند

بار حوزه تحت پوشش خود را به صورت روزانه و به طریق مناسب به دبیرخانه شورای الف ـ اهم اطالعات و اخ
  .رسانی اعالم و ارسال نمایند اطالع

رسانی  روز به دبیرخانه شورای اطالع ب ـ اطالعات و اخبار ویژه را پس از اطالع، بدون فوت وقت در تمامی اوقات شبانه
  .ضی منعکس نمایند، از طریق مقت»رسانی ویژه مسؤول اطالع«و 

مند نسبت به اطالع رسانی به  ای و سطح رسانی موظف است به صورت مستمر، دوره دبیرخانه شورای اطالعتبصره ـ 
رسانی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط  جزئیات این اطالع. مخاطبین مختلف به ویژه مقامات عالی کشور اقدام نماید

  .شود هیه میکمیته مرکزی هماهنگی شورا ت
  :رسانی هر یک رسانی و محدوده اطالع  مقامات مجاز به اطالع ـ12ماده 

: رسانی، سخنگوی قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست  ـ رئیس شورای اطالع1
یه اعم از تشکیالت اداری، قضایی و های کالن و مربوط به کلیت قوه قضائ ها و برنامه رسانی در ارتباط با سیاست اطالع
های ملی  های قوه قضائیه و به طور اخص در ارتباط با پرونده های تابعه، اطالع رسانی ویژه، مواضع رسمی و پاسخگویی سازمان

 اتباع المللی داشته باشد، اخبار مربوط به احضار یا بازداشت هایی که ممکن است بازتاب داخلی یا بین و حساس و مهم و پرونده
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  .خارجی
های تابعه، رئیس   ـ رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، سایر معاونین قوه قضائیه، رؤسای سازمان2

رسانی برنامه و عملکرد اجرایی و  اطالع: مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه، رئیس دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری
  .اخبار حوزه مرتبط

معاونان رؤسای کل (های تابعه استانی،  ل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیران کل سازمان ـ رؤسای ک3
های قضایی همگی  ها، رؤسای مجتمع های شهرستان های استان و معاونان آنان، رؤسای دادگستری دادگستری استان، دادستان

عملکرد اجرایی و اخبار حوزه مرتبط و یا بر حسب تفویض رسانی برنامه و  اطالع): با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان
  .شورا

رسانی  اطالع: رسانی در هر بخش ستادی و استانی یا قضایی رسانی یا مسؤولین اطالع  ـ مدیران روابط عمومی و اطالع4
چوب آیین نامه نظام جامع رسانی ویژه حوزه مرتبط با هماهنگی باالترین مقام مرتبط و در چار برنامه و عملکرد اجرایی و اطالع

  .رسانی قوه قضائیه اطالع
رسانی در برخی موارد را با تعیین حدود و ثغور و  تواند بر حسب لزوم، اطالع کمیته مرکزی هماهنگی شورا میتبصره ـ 

  . این آیین نامه تفویض نماید12شکل آن، به یک یا چند نفر از افراد مندرج در ماده 
  :باشد رسانی اعم از مصاحبه، افشاء، انتشار اخبار و صدور اطالعیه در موارد زیر ممنوع می  ـ هرگونه اطالع13ماده 

  ).اسناد سری و محرمانه دولتی(بندی حفاظتی  ـ اسناد و اطالعات دارای طبقه
بل از ـ مذاکرات غیر علنی محاکم و تحقیقات مراجع قضائی و انتظامی در مرحله مقدماتی و انتشار جریان دادگاه علنی ق

  .قطعی شدن حکم
ـ دعاوی خصوصی اشخاصی که حداقل یکی از طرفین دعوی تقاضای غیر علنی بودن آن را نموده باشد و همچنین 

  .انتشار اسامی، عناوین اتهام که مغایر با حیثیت و آبروی اشخاص باشد
  .ویت طفل متهمـ جریان رسیدگی به جرائم خانوادگی، اطفال و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای ه

  .ـ اخباری که افشاء و انتشار آن موجب اختالل و مانع انجام صحیح و سالم در روند دادرسی عادالنه قضایی گردد
  .ها احزاب و مسؤولین شود ـ اخباری که موجب تفرقه و دوگانگی و تشدید درگیری میان اقشار جامعه، گروه

اعتمادی عمومی به نظام و دستگاه  س بین آنان و یا موجب بیـ اخباری که موجب آشفتگی، اذهان عمومی و یا هرا
  .قضائی شود

  .دار شدن اقتدار و استقالل قضایی شود ـ مصاحبه، صدور اطالعیه یا خبری که مغایر شأن قضات و یا موجب خدشه
  .رأیـ هرگونه اظهار عقیده مقامات قضایی در خصوص برائت و مجرمیت متهم قبل از اتمام رسیدگی و اعالم 
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  .های بازرسان بازرسی کل کشور به تشخیص رئیس قوه قضائیه ـ گزارش
رسانی همگانی، هشدار یا استمداد از کلیه  تبصره ـ در صورت ضرورت انتشار اطالعیه، خبر و یا مصاحبه به منظور اطالع

باشد، بنا به  یین نامه ممنوع میهای قضایی که انتشار و افشاء اطالعات آن مطابق مفاد این آ اقشار جامعه در خصوص پرونده
رسانی قوه قضائیه و با کسب اجازه از رئیس قوه قضائیه، اطالعات الزم و کافی از قاضی رسیدگی کننده  تشخیص شورای اطالع

بندی شده نباشد،  پرونده اخذ و متن خبر و نحوه و میزان انتشار آن در حد ضرورت که متضمن افشاء اسرار و اطالعات طبقه
رسانی قوه قضائیه رأساً یا با هدایت عوامل خبری،   شورا تهیه و در اختیار سخنگوی قوه قضائیه و یا روابط عمومی و اطالعتوسط

  .نماید رسانی می فیلم و گزارش به میزان تعیین شده، تهیه و اطالع
  رسانی با عوامل خبری د ـ الزامات و شرایط همکاری واحدهای روابط عمومی و اطالع

  : رعایت موارد زیر برای حضور عوامل خبری در هر یک از اماکن قضایی و اداری قوه قضائیه الزامی است ـ14ماده 
  . ـ هماهنگی با روابط عمومی مربوط1
  .ای  ـ رعایت اخالق و شئونات حرفه2
  .نامه از رسانه متبوع  ـ ارائه معرفی3
  . عمومیهای تعیین شده توسط روابط  ـ تردد و فعالیت صرفاً در محل4
  . ـ انجام فعالیت خبری در چارچوب موازین قانونی5

های وابسته به قوه قضائیه  های علنی و نیز سازمان  ـ تهیه هرگونه خبر، فیلم و عکس در محیط دادسراها، دادگاه15ماده 
یلمبرداری و عکس و نظارت بر موضوعات ف. رسانی انجام پذیرد باید با هماهنگی و تحت نظر واحدهای روابط عمومی و اطالع

  .باشد رسانی می های قانونی بر عهده روابط عمومی و اطالع خبر و کنترل ممنوعیت
  :ها موظفند در ارتباط با عوامل خبری، اقدامات زیر را انجام دهند  ـ روابط عمومی16ماده 

  .های مصوب  ـ اخذ و تکمیل اسم، مشخصات و امضاء عوامل خبری مطابق فرم1
  .عرفی عوامل خبری به مراجع مربوط در چهارچوب محور تعیین شده از سوی رسانه اعزام کننده ـ هدایت و م2
  . ـ نظارت و کنترل عوامل خبری برای تهیه فیلم، عکس، صدا و گزارش در چارچوب موازین قانونی3
های خبری و تهیه  روههای تکمیل و امضاء شده توسط خبرنگاران و سایر گ ها و نیز فرم  ـ نگهداری کلیه معرفی نامه4

  .رسانی کنندگان فیلم و سریال و دادستان در روابط عمومی و اطالع
  هـ ـ سایر مواد

های تابعه در تمامی سطوح سازمان، در صورتی که دارای  های ستادی، تشکیالت قضایی و سازمان  کلیه بخش ـ17ماده 
رسانی به دبیرخانه شورای   را به عنوان مسؤول و رابط اطالعرسانی نیستند موظفند حداقل یک نفر واحد روابط عمومی و اطالع
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  .رسانی قوه قضائیه، معرفی نمایند اطالع
های تابعه قوه قضائیه مکلفند ضمن همکاری با شورای  های ستادی، تشکیالت قضایی و سازمان  کلیه بخش ـ18ماده 

ها و  ها، برنامه رسانی را منطبق با سیاست حوزه اطالعهای خود در  های آن، برنامه رسانی، دبیرخانه شورا و کمیته اطالع
  .های آن، تنظیم و اجرا نمایند رسانی قوه قضائیه و کمیته استانداردهای مصوب شورای اطالع

های  رسانی باید به صورت ساالنه پس از بررسی در کمیته  برنامه و بودجه حوزه روابط عمومی و اطالعتبصره ـ
  .رسانی و ریاست قوه قضائیه برسد اطالعتخصصی، به تصویب شورای 

های مختلف قوه قضائیه، پس از تأیید  رسانی برای ابالغ به بخش های شورای اطالع  کلیه مصوبات و بخشنامه ـ19ماده 
  .شود ریاست قوه قضائیه از طریق رئیس شورا ابالغ می

  .باشد های مختلف قوه قضائیه می  مسؤول بخش مسؤولیت اجرای مفاد این آیین نامه به عهده باالترین مقام ـ20ماده 
در صورت . باشد رسانی قوه قضائیه می  نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه بر عهده شورای اطالع ـ21ماده 

  .مشاهده تخلف موارد توسط رئیس شورا به مراجع ذیصالح جهت اقدام، گزارش خواهد شد
از .  به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید19/7/1386 تبصره تنظیم و در تاریخ 15 ماده و 22 این آیین نامه در  ـ22ماده 
، منسوخ و آیین نامه حاضر جایگزین آن و »رسانی و پاسخگویی قوه قضائیه آیین نامه اجرایی شورای عالی اطالع«این تاریخ 

  .االجرا است الزم
  سیدمحمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه
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 خصیه زرتشتیان ایران انجمن زرتشتیان تهراننامه احوال ش  آئین

  
  10/9/1386مورخ  23ـ197شماره

   جناب آقای امیرحسین پورسینا
  ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

  با درود فراوان
 و مورد تایید انجمن نظر به اینکه احوال شخصیه ویژه جامعه زرتشتیان ایران برابر اصل سیزدهم قانون اساسی بازنگری شده

 قرار 27/2/1386ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور در همایش تاریخ  و انجمن) مرجع دینی زرتشتیان(موبدان تهران 
قضائیه نیز   نامه که تغییرات پیشنهادی اداره حقوقی قوه االجرا است، ضمن ارسال متن این آیین است و از آن تاریخ الزم گرفته

 در آن صورت گرفته، شایسته است گزارش آن را در روزنامه رسمی کشور برای 28/8/1386 به تاریخ 5734/7 برابر نامه شماره
  .اطالع عموم درج فرمایید

  نماینده زرتشتیان ایران ـ کورش نیکنام
  28/8/1386 مورخ 5734/7شماره 

  ریاست محترم هیأت مدیره و مدیریت عامل روزنامه رسمی کشور

نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران که پس   منضم به یک نسخه از آیین21/5/1386 مورخ 2392/9شماره بازگشت به استعالم 
 مورخ 2106/40 طی نامه شماره 67و 58و 54و 43و 15و 9از بررسی اولیه، نسخه دیگری از آن با اصالحات مختصری در مواد 

 لعه و اظهارنظر قرار گرفت، نظریهمدنی مورد بررسی و مطا به این اداره کل واصل و در کمیسیون مشورتی قوانین 26/7/1386
  :شود مشورتی کمیسیون نامبرده به شرح ذیل اعالم می

نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش در چهارمین  آیین
 مورخ 2106/40نامه شماره  ن با اصالحات جزئی موضوعهای زرتشتی سراسری ایرا همایش سراسری نهادها و انجمن

  . ریاست محترم انجمن زرتشتیان تهران مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت و خالف انتظامات عمومی بنظر نرسید26/7/1386
  

  قضائیه ـ صدرالدین کیوانی معاون اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه
  

  زرتشتیان ایران نامه احوال شخصیه  آئین
  انجمن زرتشتیان تهران

  ـ خواستگاری1
  .توان خواستگاری کرد باشد، می  از هر دختر یا زن زرتشتی، که شرط الزم برای زناشویی را داشتهـ1ماده
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  . رضایت طرفین در زمینه خواستگاری و نامزدی شرط کافی برای پیمان زناشویی نیستـ2ماده
  .باشد  راسم نامزدی و زناشویی در صورتی الزم است که حضور شخص موکل امکان نداشتهوکالت دادن برای اجرای مـ 3ماده

  
  ـ نامزدی2

  .باشد توان اجرا کرد که دختر چهارده سال تمام و پسر شانزده سال تمام داشته نامزدی را در زمانی میـ 4ماده
  .توان او را به نامزدی اختیار کرد ی پس از خواستگاری دختر یا زن و دریافت رضایت از او و والدینش م ـ5ماده
کنند و هدایایی که خانوادۀ آنها به هم  دست یکدیگر می  مراسم نامزدی عبارت است از دو حلقه که پسر و دختر به ـ6ماده
  .دهند می
  .باشند  جایگاه نامزدی به مانند زناشویی نیست که پسر و دختر آزادی کامل در امر زناشویی داشتهـ7ماده
 ه طرف دیگر داده، درخواست کنندتوانند هدایایی را که خود یا والدین آنها ب  پس از فسخ نامزدی هر یک از نامزدها، میـ 8ماده

  .و چنانچه هدایا موجود نباشد، قیمت زمان درخواست آنها دریافت خواهدشد
است، با تایید کارشناس، قابل دریافت  در صورت فسخ نامزدی خساراتی که از جهت اعتماد در انجام زناشویی وارد آمدهـ 9ماده
  .است
اش   در موردی که قبل از اجرای مراسم زناشویی یکی از نامزدها از جهان درگذرد و از سوی نامزد دیگر و خانوادهـ10ماده

 هدایا تواند درخواست شود، در صورتی که هدایا موجود نباشد قیمت زمان خرید است می شده هدایایی که به عنوان نامزدی داده
  .باشند شده ها استفاده دریافت خواهدشد مگر اینکه آن هدایا در سنت و آیین

  .مدت گذشت زمان دعاوی ناشی از فسخ نامزدی از تاریخ وقوع فسخ دو سال استـ 11ماده
  

  ها ـ حقوق و تکالیف زناشویی و شرح دارایی3
  .ه سالگی برسد اجرای مراسم زناشویی جایز نیست پیش از آنکه دختر به سن شانزده سالگی و پسر به سن هیجدـ12ماده
های تنی و روانی، واگیردار و آمیزشی،   پیش از پیوند زناشویی، گواهی پزشک برای سالمت عروس و داماد از بیماریـ13ماده

  .عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشاوره ژنتیکی الزامی است
توسط موبد و با حضور ) عقد(گیری  و با اجرای مراسم گواه) رتشتیز( اجرای مراسم زناشویی به روش دین مزدیسنی ـ14ماده

یابد و با شنیدن پاسخ  باشند انجام می دست کم هفت نفر از اعضای خانواده و افراد زرتشتی که کمتر از بیست و پنج سال نداشته
  .پیوند زناشویی تکمیل خواهدشدآری، و از روی خشنودی که عروس و داماد خواهندگفت، با ثبت در دفتر ازدواج زرتشتیان، 

 اجرای مراسم زناشویی مادامی که دختر و پسر در سن کمتر از بیست و یک سالگی باشند عالوه بر خواست طرفین ـ15ماده
باشد رضایت پدر و یا مادر زنده شرط  رضایت والدین پسر و دختر را نیز الزم دارد، در صورتی که یکی از والدین درگذشته

  .چنانچه از والدین هیچ یک زنده نباشند رضایت و اجازه جد و با نبودن آنها اجازه جده الزم استخواهدبود و 
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 برای هر مرد زرتشتی بیش از یک زن و برای هر زن زرتشتی بیش از یک شوهر جایز نیست مگر در صورتی که ـ16ماده
  .باشد نامه روی داده همسر او درگذشته باشد یا جدایی برابر این آیین

گیری و پیوند زناشویی، روابط پس از ازدواج و حقوق و تکالیف زن و شوهر در برابر یکدیگر برقرار   گواه پس از آیینـ 17ادهم
  .گردد می
های زندگی با یکدیگر  برای احترام به زندگی مشترک و اینکه عروس و داماد پس از مراسم زناشویی، در همه بخشـ 18ماده

  .باشند های زیر می ن رو پس از تاریخ ثبت ازدواج ملزم به رعایت تبصرهشریک و همراه باشند، از ای
  .باشد اند، متعلق به خودشان می  دارایی که پسر یا دختر پیش از ازدواج خود داشته:تبصره یک
صی اند جزو دارایی شخ  دارایی که شوهر یا زن به صورت هدیه، جایزه، بخشش، ارث، وصیت و صلح به دست آورده:تبصره دو

  .رود آنها به شمار می
باشند، مربوط به خود آنها است و در صورت توافق   هرگونه بدهی که پیش از ازدواج هر یک از شوهر و زن داشته:تبصره سه

  .کتبی طرفین از دارایی مشترک پرداخت خواهدشد
آورند جزو اموال  گذاری به دست می  دارایی که شوهر و زن پس از ازدواج به تنهایی یا هر دو با کار و سرمایه:تبصره چهار

  .مشترک آنان خواهدبود
 سرپرستی خانواده در طول زندگی با شوهر بوده ولی پس از درگذشت و یا محجور و ممنوع یا غایب مفقوداالثر شدنش ـ19ماده

  .با زن وی است
  ـ موارد و موانع زناشویی4

  :ت زناشویی در میان خویشاوندان به شرح زیر ممنوع اسـ20ماده
  .با پدر و اجداد و با مادر و جدات خود و همسر هر قدر باال رود: الف
  .با اوالد خود و همسر هر قدر پایین رود: ب
  .با برادر و خواهر و اوالد آنان هر قدر پایین رود: پ
  .ها ها، خالوها و خاله با عموها و عمه: ت
  .نده و اوالد خوانده خود و همسر هر قدر پایین رودفرزند خوانده با پدر و مادر خوانده و برادر و خواهر خوا: ث
  

   ـ مهریه5
  .شود  در آیین زرتشتی طالق اختیاری نیست بنابراین در اجرای مراسم زناشویی مهریه تعیین و قید نمیـ21ماده
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   ـ موارد امکان فسخ زناشویی یا طالق6
وانه بوده یا اختالل حواس داشته در صورتی که همسر و هرگاه به هنگام اجرای مراسم زناشویی زن و یا شوهر دیـ 22ماده

است بر طبق تقاضای طرف دیگر ازدواج قابل فسخ است ولی چنانچه پس از  اش از جنون و اختالل حواس او آگاه نبوده خانواده
داشته، مدت دو سال به ناپذیری پیدا کند که توانایی انجام وظایف زناشویی را ن زناشویی و آمیزش، زن جنون و یا بیماری درمان

طول انجامد و پزشکان قادر به درمان او نباشند شوهر به استناد گواهینامه پزشک قانونی و به شرط نگهداری و پرداخت هزینه 
زندگی زن خود مجاز به اختیار یک همسر دیگر خواهدبود و در صورت درگذشت شوهر، هر یک از دو همسر به شرح این 

  .مند خواهندشد  به طور مساوی، از تمام دارایی شوهر، بهرهنامه در بخش ارث، آیین
اگر بعد از مراسم ازدواج، حادث گردد و مدت دو سال، به طول انجامد و پزشکان قادر به ) هر یک از زوجین( جنون تبصره ـ

  .درمانش نباشند، به استناد گواهی پزشک قانونی، از دالیل درخواست طالق از جانب طرف دیگر خواهدبود
دار شدن نداشته و با چاره جویی مدت حداقل   هرگاه پس از ازدواج مشخص شود که شوهر یا زن یا هر دو توانایی بچهـ23ماده

تواند  پذیر است، می پذیر نیستند، زن یا شوهری که درمان سه سال درمان نشود و پزشک قانونی گواهی دهد که هر کدام درمان
تواند همسر دیگری  دار شدن نداشته باشد، شوهر با اخذ رضایت زن خود می وانایی بچه کند و چنانچه زن ت درخواست طالق

  .اختیار کند
ابتالء زن و یا شوهر، به هرگونه مواد مخدر با گواهی پزشک قانـونی، کـه به اساس زندگی خانوادگی آسیب وارد کند ـ 24ماده

  .باشد برای همسر او میو ادامه زندگی برای طرف دیگر دشوار باشد، از دالیل طالق 
در صورتی که شوهری به شرط تمکین زن در مدت دو سال مخارج زندگی را به زن خود نپردازد، در پی درخواست ـ 25ماده

  .زن، طالق مجاز است
تواند او را طالق دهد و همچنین اگر ثابت شود با زن دیگر   چنانچه اثبات شود که زن مرتکب زناشده شوهر میـ26ماده
  .تواند درخواست طالق نماید ده زن او میزناکر
رحمی روا داشته که خطر جانی، مالی و شرافتی  یی ستم و بی  هرگاه ثابت شود که شوهر نسبت به زن خود به گونهـ27ماده

داشته و ادامه زندگی آنان پس از اندرزهای بزرگترها و رسیدگی شورای حل اختالف انجمن زرتشتیان محل سکونت میسر نباشد 
  .تواند تقاضای طالق کند و از شوهر خود جداشود زن می

شده حداکثر دو سال جدایی اختیار کرده و در منزل دیگری اقامت   در موردی که زن به کیفیت مذکور در ماده یاد:تبصره یک
  .انه پرداخت کنددارد نسبت به درآمد خود و در خور شخصیت و احتیاج واقعی زن، مخارج او را در منزل جداگ کند شوهر وظیفه

که زن به کیفیت مذکور در ماده یادشده بخواهد تقاضای طالق کند تا تکلیف او با رأی دادگاه تعیین   هنگامی:تبصره دو
تواند در زمانی که پرونده او در دادگاه مطرح است منزل جداگانه اختیار کند و مخارج زندگی خود را  است با نظر دادگاه می نشده

  .تقاضا و اخذ کند 27به شرح ماده
 و تبصره یک و دو باید مسکن او به رضایت طرفین اختیار شود و در 27 در مورد جدایی موقت زن به شرح ماده :تبصره سه
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  .صورت عدم توافق، تعیین آن با شورای حل اختالف زرتشتیان محل سکونت و یا دادگاه خواهدبود
باشد که نتوان با اندرز یا رسیدگی  رجانی، مالی و شرافتی برای شوهر داشتهاگر زنی نافرمان باشد و رفتار او، بیم خطـ 28ماده

  .شود شورای حل اختالف زرتشتیان محل سکونت این پدیده را برطرف کرد بر حَسبِ درخواست شوهر طالق پذیرفته می
مل باشد و برحَسب  در صورت نبودن توافق اخالقی بین زن و شوهر، که زندگی آنها، غیرممکن و غیرقابل تحـ29ماده

  .شود درخواست طرفین، با نظر شورای حل اختالف زرتشتیان محل سکونت آنان با تقاضای طالق موافقت می
اگر مردی زرتشتی، زن غیرزرتشتی داشته یا پس از ازدواج با زن زرتشتی، زن غیرزرتشتی انتخاب کند و حقیقت را ـ 30ماده

تواند تقاضای طالق کنـد، شوهر مکلـف است یک دوم از کل دارایی خـود   اطالع میباشد، همسر زرتشتی او بعد از پنهان کرده
در صورت عدم آگاهی و عدم طالق در طول زندگی زناشویی، پس از درگذشت . را به همسر زرتشتی پرداخت و انتقال دهد

  .شوهر نیز یک دوم از کل دارایی شوهر متوفی به همسر زرتشتی انتقال داده خواهدشد
 هنگامی که زن یا شوهر از دین زرتشتی به آیین دیگری روی آورد موجبات طالق بین آنها واقع شده و در این مورد ـ31هماد

دارد در صورت طالق یک دوم از کل دارایی خود را به طرف دیگر که در دین زرتشتی  طرفی که تَرکِ دین کرده وظیفه
ورت سرپرسـتی و تربیت فرزندان نیـز به هزینه مرد به عهده طرفی است که است پرداخـت و انتقـال دهد و در این ص باقیمانده

  .است در کیش زرتشتی باقی مانده
شود و  هرگاه شوهر پنج سال پی در پی غیبت کند و خبری از زنده بودن او نرسد، به منزله غایب مفقوداالثر تلقی میـ 32ماده

  .تواند درخواست طالق کند زن او می
 یکی از طرفین به موجب رأی قطعی دادگاه به پنج سال حبس محکوم و حکم مجازات در حال اجرا باشد،  هرگاهـ33ماده

  .تواند، تقاضای طالق کند طرف دیگر می
توانند  پی از یکدیگر جدا زندگی کنند، به درخواست هر یک از طرفین می در  سال پی5 هرگاه زن و شوهری به مدت ـ34ماده

  .تقاضای طالق کنند
است متعلق به طرفی است که  شده در موقع طالق هرگونه کاال و هدایایی که از طرفین تا آن زمان به طرف دیگر دادهـ 35هماد

  .است به او هدیه شده
 18 ماده4 شناخته شود از نصف دارایی به موجب تبصره33و 31و 30و 28و 27و 26و 25و 24طرفی که مقصر در مواد ـ 36ماده

  .کنند اثاثیه، اموال و بقیه دارایی شخصی خود را دریافت میمحروم خواهدشد و فقط 
نامه احوال شخصیه زرتشتیان، رویداد طالق،   پس از صدور حکم طالق از دادگاه، و پرداخت حقوق طرفین برابر آیینـ37ماده

  .، در دفتر خانه ویژۀ زرتشتیان ثبت خواهدشد)برابر مقررات ثبت احوال کل کشور(
  
  

  ندان و نگهداری آنهاـ در مورد فرز7
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 نگهداری فرزند، از حیث معاش و تربیت بر عهدۀ والدین است و در صورت درگذشت یکی از والدین بر عهدۀ آن ـ38ماده
  .دیگری که زنده است، خواهدبود

دگاه  سال و یا در رحم، دا18 در طول محاکمه بین زن و شوهر، در مورد طالق، نسبت به نگهداری فرزند کمتر از ـ39ماده
سال تمام، 18ترتیبی عادالنه مقرر خواهد کرد و نیز در زمان صدور حکم طالق، نسبت به نگهداری فرزند یا فرزندان کمتر از 

دادگاه، با توجه به نظر شورای حل اختالف زرتشتیان محل سکونت در مورد صالحیت هر یک از والدین تصمیم منطقی اتخاذ 
  .خواهدکرد

باشد، مادامی که مادر زنده است و شوهر دیگری اختیار  سال داشته18در، در صورتی که فرزندی زیر  به هنگام فوت پـ40ماده
نکرده، نگهداری و پرورش فرزند به عهدۀ اوست در غیراین صورت جد پدری و چنانچه نباشد جد مادری و اگر از اجداد هیچ 

  .ت فرزند صغیر، دادگاه قیم را تعیین خواهدکرد مصلحمحل و رعایتکدام نباشد با نظر شورای حل اختالف زرتشتیان 
 در مورد درگذشت فرزند خانواده در صورتی که از خود به اندازۀ کافی دارایی کافی نگذاشته باشد چنانچه پدر زنده باشد ـ41ماده

گاه پدر درگذشته نگهداری نوه بر عهدۀ نامبرده خواهدبود و همچنین نسبت به همسر وی مادام که همسر اختیار نکرده است هر
ای نباشد که معاش و پرورش فرزند درگذشته و نگهداری همسر او کند با رعایت  االرث فرزند درگذشته به اندازه باشد و سهم

سرمایه یا درگذشته باشد بر عهدۀ جد پدری است و در صورت درگذشت یا ناداری  شرح فوق بر عهده مادر و چنانچه مادر او بی
 جد پدری بر عهده اوالد جد پدری است و نسبت به نگهداری همسر شخص درگذشته نیز اینچنین )عدم توانایی مالی(

  .خواهدبود
  ـ والیت قهری و قیمومت8

سال، تحت والیت قهری پدر و در صورت فوت و یا محجور و ممنوع یا غایب مفقوداالثر شدن او 18 فرزندان کمتر از ـ42ماده
باشد و یا محجور و ممنوع  ی که پس از درگذشت پدر، همسرش ازدواج نکردهدر صورت(تحت والیت قهری مادر است 

باشد در  و در صورت درگذشت هر دو یا درگذشت پدر و ازدواج بعدی مادر تحت والیت قهری جد پدری خود می) باشد نشده
 است نسبت به فرزند شود و همچنین صورت نبودن ولی، قیم زرتشتی با نظر انجمن زرتشتیان محل سکونت صغار تعیین می

  .غیر رشید یا سفیه یا دیوانه
توانند   سال که تحت والیت اوست می18 هر یک از پدر، مادر و اجداد به هنگام والیت خود برای فرزند کمتر از ـ43ماده

  .ای رسمی تعیین کند تا پس از درگذشت او چنانچه ولی قهری موجود نباشد وصی شود نماینده
  

  گذاری  پُلـ فرزند خواندگی و9
  : تعیین فرزند خوانده که جایگزین فرزند حقیقی خواهدشد با رعایت مقررات زیر استـ44ماده

توانند با موافقت یکدیگر، از جامعه زرتشتی کسی را به عنوان فرزند خود  الف ـ در موردی که زن و شوهری بی فرزند باشند می
  .برگزینند
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تواند از جامعه زرتشتی کسی را با موافقت انجمن زرتشتیان محل  داشته باشد، میسال 40ب ـ هر مرد و زن زرتشتی که باالی 
  .سکونت به عنوان فرزند خود برگزیند

پ ـ هر کس فرزند خوانده اختیار کند آن فرزند خوانده وارث شخصی اوست و چنانچه ازدواج دیگری داشته باشد و فرزندی از 
یکی از فرزندان او خواهدبود و در حقوق و مقررات مانند یک فرزند حقیقی محسوب او بوجود آید، فرزند خوانده نیز در ردیف 

  .خواهدشد
ت ـ پس از تعیین فرزند خوانده باید مراتب در دفتر انجمن زرتشتیان محل ثبت و به امضاء پدر خوانده و یا مادر خوانده و چهار 

شود   هویت و شناسایی فرزند خوانده صادر و به فرزند خوانده دادهنامه مبنی بر تن گواه برسد و دفتر انجمن محل نیز باید گواهی
  .است ثبت شود و مراتب باید در شناسنامه کسی که فرزند خوانده برگزیده

 به هنگامی که زنِ بیوه یا شوهرِ بیوه، کسی را به فرزندی خود اختیار کند آن فرزند خوانده 44 در قسمت بند ب از مادهـ45ماده
ن زن یا شوهر خواهدبود که او را به فرزندی خوانده است مگر در موردی که وارث زن یا شوهر که او را به فقط وارث هما

  .آید فرزندی نخوانده نیز موافقت کند که همان شخص معین فرزند خواندۀ زن و شوهر هر دو به شمار می
ترین  باشد، نزدیک باشد و وصیتی هم نکرده نداشتهفرزند از جهان درگذرد و فرزند خوانده هم   در موردی که فردی، بیـ46ماده

گذاریِ  تواند در صبح روز چهارم پس از مرگ، با حضور موبد و حضار، شخصی حقیقی را به سمت پُل می) ورثه قانونی(ورثه 
  .گذاری، سِمَتِ فرزند حقیقی را خواهدداشت شخصِ درگذشته معین کند و در این صورت، پُل

گذار باید گواهی نامه در سه نسخه تنظیم و به امضای ورثه، موبد و چهارتن گواه و سپس  گام تعیین پل صبح چهارم هنتبصره ـ
  .گذار تسلیم گردد به گواهی انجمن زرتشتیان محل سکونت رسانیده و با ثبت در دفترِ انجمن یک نسخه از آن به پُل

باشد، از میان سایر  ارند و چنانچه درگذشته بستگانی نداشتهگذار، بستگان نزدیک در گذشته، حق تقدم د  در تعیین پُلـ47ماده
  .کنند زرتشتیان، شخصی را انتخاب می

  ـ تقسیم ارث10
  .گردد  از دارایی بازمانده از درگذشته موارد زیر از وصیت ارث جدا میـ48ماده

  ـ مخارج خاکسپاری1
 یا برای درگذشتگانی که بر عهده درگذشته فعلی ـ مبلغی که برای اجرای مراسم دینی برای شخص درگذشته الزم است و2

  .است
  .ـ قروض مسلم درگذشته3
  .باشد ـ مبلغی که برای صرف امور خیریه اختصاص داده4

  .گیرد بقیه به عنوان دارایی خالص او محسوب و در اختیار ورثه قرار می
رد، و از او پدر و مادر و همسر و فرزندانی نامه بمی بدون وصیت) اعم از زن و مرد( در هنگامی که شخصی زرتشتی ـ49ماده

  :بازمانده باشد، دارایی او به این نحو تقسیم خواهدشد
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دهم در غیر این  که هر دو زنده باشند، یک ، به هر یک از پدر و مادر، در صورتی48نخست از کل دارایی خالص او با رعایت مادۀ 
سبت به بقیه دارایی، سهم هر یک از ورثه، اعم از همسر و هر یک از شود و ن صورت یک هشتم، سهم آنکه زنده است، داده می

  .فرزندان پسر و دختر مساوی خواهدبود
باشد به  ناپذیر شامل محجور، سفیه، مجنون یا معلولِ ناتوان وجود داشته  اگر در میان فرزندان متوفی فردی درمانـ1تبصره

  .گیرد االرث به او تعلق می اندازه دو برابر سهم
 برای نگهداری و تأمین مخارج پدر و مادر یا اجداد، هر یک از ورثه به طور مساوی موظف به پرداخت مخارج آنها ـ2بصرهت

  .باشند می
برند، وراث هر یک از زن و   هنگامی که بر اثر حوادث، زن و شوهری با هم بمیرند، هیچکدام از یکدیگر ارث نمی ـ50ماده

  .برند  آنان ارث میشوهر به طور جداگانه از دارایی
 49نامه، بدون همسر و فرزند، از جهان درگذرد، دارایی خالص او با رعایت مادۀ  هرگاه شخصی بدون تنظیم وصیت ـ 51ماده

رسد و در  بین پدر و مادر به طور مساوی تقسیم خواهدشد و در صورت زنده بودن یکی از آنها کلیه دارایی خالص به او می
  .رسد گذار و نبودن وراث طبقات اول به طبقات بعدی می صورت عدم تعیین پُل

باشد پس از درگذشت پدر و مادر در موقع تقسیم ارث در صورتی که از آن  اگر فرزندی قبل از پدر و مادر فوت شده ـ 52ماده
 در صورت نداشتن باشد سهم فرزندی او به همسر و فرزندان وی تعلق خواهدگرفت و مانده فرزند درگذشته همسر و فرزندی باقی

  .برد  ارث می53فرزند، مطابق مادۀ 
باشد بدون آن که فرزندی از خود او مانده باشد، نصف دارایی او   در موقع مرگ زن یا شوهر که همسری از او باقی ـ53ماده

ک زنده باشد و نصف دیگر به پدر و مادر شخص درگذشته خواهدرسید و اگر هیچ ی بدون وصیت نصیب همسری است که زنده
  .نباشند کلیه دارایی خالص به همسر او تعلق خواهدگرفت

 اگر در موقع فوت شوهری زن او آبستن باشد تقسیم ارث موکول به بعد از وضـع حمـل خواهدبـود و چنانچه  ـ54ماده
  .بخـواهند دارایی را تقسیم کنند بـاید برای حمل، بهرۀ مساوی به اندازه سهم دو فرزند کنار گذارند

باشند فرزند هریک از آنها از نامادری و ناپدری خود   هرگاه زن یا شوهر یا هر دو ازدواج دیگری نیز فرزندی داشته ـ55ده ما
  .برند ارث نمی

است این  اند پیدا کرده کسی که به مناسبت فرزند خواندگی حق ارث بردن از پدر و مادری که او را به فرزندی خوانده ـ 56ماده
  . بردن او از والدین و خویشاوندان حقیقی خود نخواهدبودحق مانع از ارث

 وقتی که وراث درگذشته، منحصر به چند برادر و خواهر باشد، نسبت ارث هر یک از برادران و خواهران، به طور  ـ57ماده
  .مساوی خواهدبود

ر حقیقی او بمیرد که از او زن و فرزندی چنانچه فرزندخوانده قبل از فوت پدر خوانده یا مادر خوانده و یا پدر و ماد ـ 58ماده
باقی نباشد نصف از دارایی او متعلق به پدر و مادر حقیقی و نصف دیگر به پدر و مادر خوانده و یا هر یک از آنها که سِمتِ فرزند 
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انده، و حقیقی یک باشد، هر یک از پدر و مادر خو است تعلق خواهدگرفت و اگر همسر و فرزندی از او باقی خواندگی او را داشته
باشد، خواهدبود و بقیه بین همسر و فرزندان، به  دهم، اگر هر دو زنده باشند در غیر این صورت یک هشتم سهم هر یک که زنده

  .طور مساوی تقسیم خواهدشد
اقی نباشد ای پس از فوت پدر و مادر خوانده از جهان درگذرد و از او زن و فرزندی ب  در صورتی که فرزند خوانده ـ59ماده

  .دارایی او بین پدر و مادر حقیقی یا وراث آنها تقسیم خواهدشد
  .شود قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود را از روی عمد بکشد، از ارث او محروم می ـ 60ماده
  .د تا حال او معلوم گرددشو  سال کنار گذارده می5اگر در میان وراث، غایبِ مفقوداالثری باشد سهم او به مدت  ـ 61ماده
نامه تا هنگام فوت مورث زرتشتی خویش و یا پس از آن از دین زرتشتی   چنانچه یکی از ورثه مذکور در این آیین ـ62ماده

  .گیرد خارج شود، ارث به او تعلق نمی
  ـ وصیت11

ر تقسیم کند و یا برای امور خیریه تواند به موجب وصیت، اموال خود را میان ورثه و یا اشخاص دیگ  هر زرتشتی می ـ63ماده
  .تخلف از وصیت جایز نیست. دیگری که بخواهد پس از مرگ خود وصیت کند

 در صورتی که موصی بعد از وصیت فرزندان دیگری پیدا کند یا پس از درگذشت او حملی ظاهر شود و مسلم نباشد  ـ64ماده
 داشته به هر یک از آنها به قدر سهمی که با فرض نبودن که موصی قصد محروم کردن فرزندان بعدی یا حمل را از ارث

  .گردند شده سهیم می ور می وصیت، از تمام دارایی بهره
  .تواند وصی غیرزرتشتی برای بازماندگان خویش تعیین کند  شخص زرتشتی نمی ـ65ماده
، بطور 49ص در گذشته با رعایت مادۀ های خال ای از طبقات اول و دوم، کلیه دارایی  در صورت نبودن وصیت و ورثه ـ66ماده

و در . خواهدبود) هر یک زنده هستند(مساوی متعلق به طبقه سومی یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ اعم از پدری یا مادری 
  .نبودن هیچ یک از آنها، تمام دارایی مابین طبقه چهارم، به طور مساوی تقسیم خواهدشد صورت زنده

باشد و در صبح چهـارم، نیز  نامه بمیرد و وارثی نیز نداشتـه زرتشتی بدون تنظیم وصیت در صورتی که شخصی  ـ67ماده
شود، تا صرف امور مراسم دینی به  گذاری تعیین نگردد، تمـام دارایی درگذشتـه به انجمن زرتشتیان محل سکونت واگذار می پُل

  .نام درگذشته و امور خیریه زرتشتیان گردد
است انجمن  نامه آمده که در این آیین نجمن زرتشتیانی در محل سکونت نباشد، در تمام مواردیکه ا  در صورتی ـ68ماده

  .زرتشتیان تهران صالح خواهدبود
  ـ ترتیب طبقات ارث12

  :در طبقات وراث طبقه اول مقدم بر طبقه دوم و دوم مقدم بر سوم است و به همین نحو طبقات بعدی بشرح زیر ـ 69ماده
نامه قائم مقام فرزندان درگذشته واقع  ا شوهر، فرزندان، پدر و مادر و فرزندزاده درمواردی که برابر این آیینطبقه اول ـ زن ی

  .شوند می
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  .طبقه دوم ـ برادر و خواهر درگذشته و فرزندان آنها هرقدر پایین برود
  .طبقه سوم ـ جد و جده

  .آنهاها و فرزندان  ها و خالوها و خاله طبقه چهارم ـ عموها و عمه
  .گردند  با بودن هر یک از وراث درجات اول در طبقه دوم و چهارم، درجات بعدی از ارث محروم میتبصره ـ
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  »بخشنامه«

  به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

زگاری اجتماعی  آنان و به منظور کـاهش ناهنجاریهـا و آسـیب    با توجه به آثار مثبت اعطای مرخصی به زندانیان در باز سا 
های ناشی از زندان و همچنین برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و خانواده آنان، مقتضی است  به مناسـبت فـرا رسـیدن مـاه                          

، اقـدام علیـه امنیـت       مبارک رمضان بجز افرادی که به شرارت مشهورند و نیز زندانیانی که جرم آنان سرقت مسلحانه ،جاسوسی                
کشور، دائر کردن مراکز فساد و فحشاء ، تجاوز به عنف، آدم ربایی، اخالل در نظام اقتصادی ، جرایم باندی و جرائم عمده مـواد                         

اند به سایر  زندانیان با رعایت شـرایط ذیـل و اخـد تـأمینی                مخدر و محکومینی که به قصاص ، اعدام یا اجرای حد محکوم شده            
 آیین نامه اجرایی سازمان ها حداکثر، سقف یک ماه مرخصی اعطاء گردد بنحـوی کـه کلیـه                   124 ماده   2رح تبصره   مناسب به ش  

  .زندانیان  مشمول اعطای مرخصی در ماه مبارک رمضان حداقل از یک نوبت مرخصی بهره مند شوند
  :شرایط 

  : زندانیان محکوم به حبسفصل اول ـ
  .ال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس س15محکومین به حبس از ده تا ) الف
  محکومین به حبس پنج سال تا ده سال به شرط تحمل یک سال حبس) ب
  محکومین به حبس کمتر از پنج سال به شرط تحمل  سه ماه حبس) ج 

  :زندانیانی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر می کنند فصل دوم ـ
 مقدار باقی مانده آن بیش از سی میلیون ریال و کمتر از دویست میلیون ریال می باشد محکومین به جرای نقدی که) الف

  بشرط تحمل حداقل سه ماه حبس
محکومین به جزای نقدی که مقدار باقی مانده آن کمتر از سی میلیون ریال می باشد بشرط تحمل حداقل یـک مـاه                       ) ب  

  حبس
ـ  کومیت های مالی و یا بیماران صعب العـالج کلیـه زنـدانیانی کـه بـه       زندانیان دارای جرائم غیر عمدی ، محفصل سوم 

لحاظ عجز از پرداخت دیه ناشی از جرائم غیر عمدی و یا مدیونیت های مالی در زندانها بسر می برند و یا به تـشخیص پزشـک                           
 مرخصی موضوع ایـن بخـشنامه       قانونی یا معتمد دارای بیماری صعب العالج می باشند، صرفنظر از مدت اقامت آنان در زندان از                

  .برخوردار خواهند شد
دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و عالوه بر آنها شورای طبقه بندی زندانها نیز می توانند در 

  . آیین نامه اجرائی سازمان زندانها به زندانیان مرخصی اعطا نمایند124 ماده 2اجرای تبصره 
   شاهرودیسید محمود هاشمی

  رئیس قوه قضائیه

  12381/85/1: شماره

   30/6/85: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه
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  های سراسر کشوربخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری

  . پیوست دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث2 و 1ابالغ نمونه مکاتبات شماره : موضوع
هـا و   متفـاوت بـین دادگـستری   سازی و اجتنـاب از مکاتبـات   به منظور یکسان5/6/1386 ـ  6256/86/1پیرو نامه شماره 

؛ مختص استعالم و ارسال مدارک مـستندات الزم از سـوی            1های بیمه، دو نمونه مکاتبات تهیه شده شامل نمونه شماره           شرکت
نامـه و  هـا بـرای تأییـد اصـالت بیمـه      های بیمه به دادگستری   ؛ مختص پاسخ شرکت   2دادگستری به شرکت بیمه و نمونه شماره        

  .گردد بیمه در پرداخت خسارت به حادثه دیدگان ابالغ میمیزان تعهد شرکت
  رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی

هـای بیمـه بـه    پاسـخ شـرکت  ( دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمـه شـخص ثالـث       2نمونه شماره   پیوست  
  ).استعالم مرجع قضائی

  بسمه تعالی
  )آرم شرکت مربوطه(

  ....................دادسرای عمومی و انقالب ................... ه دادیار محترم شعب
  : ...........................پرونده کالسه: موضوع

............. نامه شخص ثالث بـه شـماره        رساند بیمه به استحضار می  ............. مورخ  ............. با احترام، بازگشت به نامه شماره       
  با حداکثر تعهد خسارت بدنی به مبلغ ............ تا تاریخ ........ ه از این شرکت دارای اعتبار از تاریخ خریداری شد

  و هزینه درمان هر سرنشین خودرو و مقصر        فوت و نقص عضو هر سرنشین خودرو مقصر
به شـرایط   غرامت خسارت وارده با عنایت      . باشدمی      و هزینه درمان هر سرنشین خودرو و مقصر  

  .نامه صادره، به جز استثنائات قانونی مندرج در بندهای ذیل، قابل رسیدگی و پرداخت خواهد بودو ضوابط حاکم بر بیمه
  استثنائات

 قانون بیمه اجبـاری مـسئولیت مـدنی دارنـدگان     2بند الف، ماده (گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه،  ـ بیمه 1
  ).1347ری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب وسیله نقلیه موتو

ای باشـند  گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیـه  ـ همسر و پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد و اجداد تحت تکفل بیمه 2

  6931/86/1: شماره

  29/6/1386: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه

  عدد             ریال
   ریال  حروف

  عدد             ریال
   ریال حروف

  عدد             ریال
   ریال  حروف

  العدد             ری
   ریال حروف
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یـاری  ، مگـر اینکـه بـه صـورت اخت         ) قانون بیمه اجباری شخص ثالـث      2بند ج، ماده    . (گذار مسئول حادثه باشد   که راننده یا بیمه   
  .نامه خواهد بودخریداری شده باشد که تعهد شرکت بیمه برابر با شرایط مندرج در بیمه

نامه اجرایی قانون بیمـه اجبـاری مـسؤولیت مـدنی دارنـدگان              آیین 11موضوع ماده   (همچنین رعایت کاربری وسیله نقلیه      
، رعایـت ظرفیـت     )1316 قانون بیمه مـصوب      13 و   12 و مواد    1347وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب          

نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسـایل           آیین 10موضوع ماده   (نامه یا کارت خودرو     مجاز بر اساس بیمه   
  ).1347نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 

 اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی          قانون بیمه  5موضوع ماده   (اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه       
نامه اجرایی قانون بیمه اجبـاری مـسؤولیت مـدنی دارنـدگان وسـایل نقلیـه                 آیین 8 و ماده    1347در مقابل شخص ثالث مصوب      

های پرداخـت   در نوع تعهد بیمه، مبلغ قابل پرداخت و حق استرداد خسارت          ) 1347موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب        
  .شده از راننده مقصر حادثه تعیین کننده خواهد بود

بدیهی است برابر استثنائات قانونی اشاره شده، پرداخت قسمتی یا کل خسارت منوط به اخذ تعهد وثیقه بازپرداخت ازمقصر                   
  .حادثه خواهد بود

  ...........شرکت سهامی بیمه 
-استعالم مرجع قضائی از شـرکت (داخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث  دستورالعمل تسریع در پر  1پیوست نمونه شماره    

  ).های بیمه
حوزه انتظامی / حسب گزارش پاسگاه ............... شهر ............ / نماینده مستقر در استان / ؛ شعبه ...........شرکت بیمه 

اتفاق افتاده ...............................................  در محل □  فوت□جرح حادثه رانندگی منجر به ........ ساعت ........... در تاریخ ......... 
  .است

.............. محـل صـدور     ............... محـل تولـد     .................. به شماره شناسـنامه     ......................... خانم  / مقصر حادثه آقای    
، راننـده   ............تـاریخ صـدور     ........... محل صـدور    .......... به شماره   ............. دارای گواهینامه پایه    .............. کد ملی   ....... متولد  

. اعتبار دارد ارائه نموده اسـت     ......... آن شرکت را که تا تاریخ       ............ بیمه نامه شماره    ........... ، به شماره شهربانی     ...........خودرو  
 روز  2 ضمن بررسی مدارک پیوست، نسبت به تأیید اصالت بیمه نامه و سـقف تعهـدات آن حـداکثر ظـرف مـدت                        مقتضی است 

  .کاری پس از دریافت این استعالم اعالم نظر گردد
  : ـ اسامی حادثه دیدگان خودروی طرف مقصر1
  ).نام، نام خانوادگی، مجروح یا متوفی، نسبت با راننده مقصر(
  :ن طرف مقابل ـ اسامی حادثه دیدگا2
  ).نام، نام خانوادگی، مجروح یا متوفی(
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  :فهرست مدارک پیوست
در صورتیکه زیاندیده، راننـده وسـیله نقلیـه آسـیب دیـده      ( ـ اصل کارت، سند خودرو وگواهینامه مقصر حادثه و زیاندیده  1

  ).باشد
  . ـ اصل شناسنامه مصدوم حادثه2
  .رشناس رسمی دادگستری مبنی بر مقصر بودن راننده اتومبیل مورد بیمه ـ کروکی افسر کاردان فنی و نظریه نهایی کا3
  . ـ گزارش اولیه و نهایی حوزه انتظامی محل وقوع حادثه4
  . ـ اوراق بازجویی طرفین پرونده5
  ).در مورد متوفی( ـ گواهی پزشک قانونی راجع به علت فوت 6
  ).ر مورد متوفید( ـ برگ معاینه جسد و جواز دفن و خالصه رونوشت وفات 7
  ).هادر صورت تعدد گواهی، تمام گواهی( ـ اعالم نظر پزشکی قانونی در خصوص صدمه و جرح مصدوم حادثه 8
  ).در مورد متوفی( ـ گواهی انحصار وراثت 9

  .......................دادیار شعبه 
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  شورهای انقالب اسالمی کهای عمومی و انقالب دادگاهبخشنامه به دادستان

ها موجبات نقـض  الرعایه در رسیدگیهای به عمل آمده عدم رعایت بعضی از مقررات قانونی و نکات الزم     بر اساس بررسی  
هـا و تـضییع حقـوق متهمـین را فـراهم            تعداد قابل توجه آرای صادره توسط دادستانی کل و دیوان عالی کشور و اطاله رسیدگی              

  :ند مزبور ضروری استآورده است لذا برای اجتناب از ادامه رو
 کلیه مـواد مخـدر   1377 ـ در اجرای ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال  1

  .مکشوفه مورد آزمایش قرار گرفته و نوع آن تعیین شود
نبط از مـاده هـشت آیـین     ـ با توجه به اینکه تعیین درصد خلوص مواد مخدر مکشوفه و صدور حکم بر اساس آن، مـست  2

نامه  تصویب 6 تا   2 ناظر بر مواد     1376نامه اجرایی مزبور، تبصره ماده یک قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال                
 هیأت وزیران با اصالحات بعدی آن، تبصره مـاده سـه قـانون مربـوط بـه مـواد        1338راجع به فهرست مواد مخدر مصوب سال        

باشد و الزم است با توجه به صدق عرفی مواد، صرفاً بر اساس میزان دقیق آن                فاقد وجاهت قانونی می   ) کوتروپپسی(گردان  روان
تعیین مجازات شود مگر آن که متهم مدعی مخلوط بودن آن با مواد خارجی شده یا دالیل و قرائن کافی                    ) بدون لفاف و پوشش   (

 در این صورت به لحاظ ضرورت حفظ دمـاء، میـزان مـواد خـارجی مخلـوط                  بر اختالط مواد با مواد خارجی وجود داشته باشد که         
  .تعیین و با کسر آن از وزن مواد مخدر مکشوفه نسبت به باقیمانده رسیدگی و تعیین مجازات شود

های عمـومی و انقـالب مـصوب سـال      قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه14ماده » ج« ـ بر اساس تکلیف مقرر در بند  3
ات دادرسی با حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده، پس از استماع و انعکاس نظریات و مدافعات دادسـتان یـا                       جلس 1381

  .نماینده او، صورتجلسات دادگاه با ذکر نام به امضای نماینده حاضر در جلسه برسد
 هیأت عمومی دیـوان  15  ـ 28/6/63 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و رأی وحدت رویه شماره 35در اجرای اصل 

- قانون آیین دادرسی کیفـری دادگـاه       186 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده        11/7/1370عالی کشور و ماده واحده مصوب       

 آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخـدر  22 و تبصره آن و نیز ماده 1378های عمومی و انقالب مصوب سال      
  .باشده مواردی که مجازات قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام می در کلی1377مصوب سال 

  .الف ـ بدواً به متهم ابالغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید
  .ب ـ در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد

  6973/86/1: شماره

  31/6/1386: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه
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خیری تعیین و قبل از محاکمه، فرصت الزم جهت مطالعه پرونده ج ـ در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، وکیل تس 
  .و تهیه الیحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد

  .د ـ تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است
   14 و 13 و مـواد  1376 قانون مبارزه با مواد مخدر مـصوب سـال    قانون اصالح36 و 28 ـ در راستای اجرای دقیق مواد  5

نامه اجرایی قانون مزبور، از طریق کمیته شناسایی اموال، نسبت به شناسایی کلیه اموال متهمین و تعیین مشخصات دقیـق                     آیین
  .اموال مصادره شده و نیز مستثنیات آن در حکم یا حکم اصالحی اقدام شود

  .باشنددادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای صحیح صحیح این بخشنامه میدادستانی کل کشور و 
  

  سید محمود هاشمی شاهرودی
  رئیس قوه قضائیه
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  بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

تواننـد نـسبت بـه      وکـالء نمـی   « با اصـالحات و الحاقـات بعـدی          1315 قانون وکالت مصوب     40با آن که به موجب ماده       
  ».اند قبول وکالت نمایندموضوعی که قبالً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده

اطالع حاصل شد که احد از وکالی دادگستری با اعالم اشتباه نسبت به رأیی که به مناسبت شغل قضایی سـابق خـود در                        
  !، زمینه طرح مجدد آن را در مراجع قضایی فراهم کرده است قانون اساسی صادر کرده بود49های موضوع اصل یکی از پرونده

  گـردد، لزومـاً خاطرنـشان      الـصدور مـی   اعتباری احکام سابق  از آنجا که توسل به چنین اقدامات، تخلف از قانون و سبب بی            
حکمـی صـادرکرده    ای اظهـارنظر یـا      گردد که در نظایر مورد چنانچه وکیلی به مناسبت مشاغل قضایی سابق خود در پرونده              می

بنابراین در صورت مشاهده هر نوع تخلفی از وکـالی دادگـستری       . باشد برای همیشه از قبول وکالت در آن موضوع ممنوع است          
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مراتب اعالم گـردد تـا   187یا وکالء و مشاوران حقوقی موضوع ماده  

  .اقدام مقتضی به عمل آید
  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه

  7137/86/1: شماره

  3/7/1386: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه
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  »بخشنامه«

  به واحدهای قضایی سراسر کشور

های مختلف واحدهای قضایی و شوراهای حل اختالف، حاکی است که در مواردی های به عمل آمده در بخشبررسی
های اخالقی و از لطمات و لغزشحساسیت نسبت به پوشش کامل اسالمی، مورد غفلت قرار گرفته است به منظور جلوگیری 

های دینی و اجتماعی ضرورت دارد رؤسای واحدهای قضایی، چگونگی اعتقادی و لزوم پاسداری از حرمت و مراعات ارزش
مراعات حجاب اسالمی را در قالب طرحی ارشادی، مدنظر قرار داده و با توجه به فلسفه احکام نورانی دین مبین اسالم بر رعایت 

های سوء استفاده و بدبینی نسبت به کارکنان دستگاه  و حجاب در محیط کار، نظارت بیشتری معمول دارند تا زمینهحریم عفاف
قضایی کامالً برطرف و رعایت پوشش مناسب به عنوان یک ضرورت دینی و اعتقادی همواره مورد توجه کارکنان آن واحدها و 

های گناه در محیط های غیر متعارف و ایجاد زمینها مخدوش و موجب معاشرتشوراهای مزبور قرار داشته و از آنچه این حریم ر
  .گردد، جداً جلوگیری به عمل آیدکار می

  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه

  7136/86/1: شماره

  3/7/1386: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه
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  »بخشنامه«

  های استانبه رؤسای کل محترم دادگستری

 18نظور اعمال ماده واحده قانون اصالح ماده های ارجاعی که به مبه طوری که گزارش شده در بعضی از پرونده
گردد، گزارشات ناقص و بسیار های عمومی و انقالب به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال میقانون تشکیل دادگاه) اصالحی(

که به هیچ به نحوی . گرددرسد اکتفاء میای از موارد اظهارنظرها منجز نبوده و با عبارت به نظر میباشد و در پارهمجمل می
با توجه  به اهمیت موضوع و اینکه اعالم اشتباه از طرف آن دادگستری . شودوجه قاطعیت در اعالم اشتباه از آن استنباط نمی
 آیین نامه و دستورالعمل اجرائی 6باشد، لذا مقتضی است در اجرای مفاد ماده مالک رسیدگی در حوزه نظارت قضایی ویژه می

  .های عمومی و انقالب دقت الزم مبذول و مقررات قانونی کامالً رعایت گرددن تشکیل دادگاهقانو) اصالحی (18ماده 
  

  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه

  7138/86/1: شماره

  3/7/1386: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه
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  »بخشنامه«

  ها و رؤسای واحدهای قضایی سراسر کشورها، دادستاندادستان کل کشور ـ رؤسای کل دادگستری

های وقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور و تحقیق در امور مربوط به وکالتنامههای حقنظر به ضرورت توسعه حمایت
ها و جلوگیری از بروز مشکالت در زمینه احراز صحت و سقم اسناد، مقرر است ظرف سه ماه از تاریخ تنظیمی در نمایندگی

المعامله را به صورت رسمی اد ممنوعصدور این بخشنامه دادستان کل کشور با استعالم از مراجع ذیربط، مشخصات دقیق افر
 ـ 92/17276/73/140 ـ 28/11/68 ـ 91/11794/68/140، 11582/150های اعالم و در خصوص رفع اثر از بخشنامه

  . صادره از سوی دادستان وقت کل انقالب اسالمی اقدام نماید13/9/73
  . را خواهند داشتبدیهی است کلیه واحدهای ذیربط به ویژه وزارت اطالعات همکاری الزم

  
  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه

  7424/86/1: شماره

  15/7/1386: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه
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  »بخشنامه«

  ها، مراجع قضایی و شوراهای حل اختالف سراسر کشور به دادگستری

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن 139با عنایت به اصل 
نماید  د را موکول به تصویب هیأت وزیران و اطالع مجلس شورای اسالمی نموده است، تصریح میبه داوری در هر مور

 آیین نامه اجرایی 7باشد و منصرف از ماده   قانون اساسی می139 ناظر به اصل 4/6/1386 مورخ 6219/86/1بخشنامه شماره 
 قانون برنامه چهارم توسعه کشور بوده و رافع 134 قانون برنامه سوم توسعه کشور تنفیذ شده به موجب ماده 189ماده 

  .های قانونی شوراهای حل اختالف نخواهد بود صالحیت
  

  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه

  8796/86/1: شماره

  22/8/1386: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه
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  »بخشنامه«

  به واحدهای قضائی سراسر کشور

ها و  ای مدلول آن در دادگاه و تأکید بر نظارت مؤثر و مستمر بر اجر25/12/79 مورخ 22096/79/1پیرو بخشنامه شماره 
های مدنی و کیفری و مراقبت دائمی از محتویات آنها، الزم است اصول حفاظتی و  دادسراها ونظر به اهمیت حفاظت از پرونده

های قضایی جلوگیری گردد و  نگهداری از آنها پیوسته مدنظر متصدیان مربوط قرار داشته و از دسترسی افراد غیر مجاز به پرونده
 صورت احراز خارج شدن مدارک و صورتجلسات و ادله استنادی طرفین از داخل آنها و گم شدن یا ربوده شدن پرونده و اسناد در

های مفقود یا مسروق، رؤسای  ضمیمه آن، ضمن اقدام فوری به منظور شناسایی و تعقیب مرتکب و دستیابی به پرونده یا برگ
  .راتب را به حفاظت و اطالعات اعالم کنند تا اقدام مناسب به عمل آورنداند م ها موظف واحدهای قضایی و دادستان

  
  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه

  8861/86/1: شماره

  23/8/1386: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه
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  »بخشنامه«

  به کلیه مراجع قضایی

های مالی تقسیط شده، مقتضی است، در مواردی که مطابق حکم صادره تأدیه  به منظور ساماندهی نحوه اخذ محکومیت
پذیرد، در موارد تمایل ذینفع و معرفی شماره حساب توسط وی  به نحو اقساط صورت می... بدهی، مهریه، دیه و دین اعم از 

ضمن هماهنگی با واحد اجرای احکام، اقساط بدهی در تاریخ مقرر به حساب مزبور واریز و رسید آن جهت نظارت به واحد اجرا 
  .ارائه گردد

کارکنان خود را جهت تنظیم امور اداری و پرداخت به موقع اقساط موضوع این واحدهای اجرای احکام موظفند یکی از 
  .بخشنامه معین نمایند

  .باشد مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای واحدهای قضایی می
  

  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه

  9057/86/1: شماره

  29/8/1386: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه
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  »بخشنامه«

  ها به رؤسای کل دادگستری استان

گردد  اد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میبنا بر پیشنه
 ماه به پایان محکومیت آن باقی مانده است و یا کمتر از دو میلیون 6تا در موارد الزم بتوانند به محکومان زندانی که کمتر از 

  . اعطای مرخصی به زندانیان مذکور اقدام نمایندتومان جریمه دارند هر دو هفته یک بار به
  

  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه

  9428/86/1: شماره

  10/9/1386: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه
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  »بخشنامه«

  به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور

 قانون 34 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده 19/9/1364 ـ 4849نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره 
از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با  18/10/1351ثبت مصوب 

موازین شرعی تشخیص داده شده است، لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به بستانکار را بدون در نظر 
اند در صورت نبودن  ارات ثبت اسناد و امالک مکلفگرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و اد

 قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان 781خریدار با توجه به عمومات، باالخص ماده 
  .طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند

  

  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه

  9427/86/1: شماره

  10/9/1386: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه
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  های سراسر کشور های استان رؤسای کل دادگستری

های محوله، به رؤسای کل  به منظور تسهیل و تسریع در جریان امور و جلوگیری از هرگونه وقفه در انجام مأموریت
ون  قانون کان24 و بند الف ماده 23شود که در اجرای مقررات بند یک ماده  های کشور تفویض اختیار می های استان دادگستری

 نسبت به انتخاب عضو حقوقدان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی 18/1/1381کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 
  .کارشناسان و صدور ابالغ مأموریت برای قضات واجد شرایط استان مربوطه اقدام نمایند

  . انتقاالت قضات ارسال گرددالزم است رونوشت احکام مزبور جهت اطالع و ضبط در سابقه به دبیرخانه کمیسیون نقل و
  

  سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضائیه

  

  9924/86/1: شماره

  26/9/1386: تاریخ

  :پیوست

 :بندی طبقه
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234  
ید به استناد قولنامه دعوی خلع: ثانیاً. ید کاربرد دارد در کلیه دعاوی خلع1/10/1338 ـ 672رأی وحدت رویه : اوالً«

دردعوی اثبات : رابعاً. شودی وحدت رویه هم در دادگاه بدوی و هم در تجدیدنظر رعایت میرأ: ثالثاً. قابل پذیرش نیست
  ».مالکیت کاربرد ندارد

  ید قابل استناد است؟ در کلیه دعاوی خلع1/10/1338 ـ 672 ـ آیا رأی وحدت رویه شماره 1 سؤال ـ
  ید مطرح کرد؟توان دادخواست خلع ـ آیا به استناد قولنامه می2
   آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد است؟ ـ3
   ـ آیا برای اثبات مالکیت نیز رأی وحدت رویه مورد بحث کاربرد دارد؟4

   11/2/1384 ـ 730/7: نظریه شماره

  
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

- هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی خلع1/10/1383 ـ 672با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره : اوالً

  .الرعایه استید، اعم از این که در مورد اراضی یا اعیان باشد، الزمید صادر شده است، این رأی در کلیه دعاوی خلع
طعی بر صحت آن صادر شده نامه بدون این که رأی قید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی بیعصدور حکم بر خلع: ثانیاً

اما رأی وحدت رویه . ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و مسجل نمایدلذا در صورتیکه مدعی خلع. باشد، توجیه قانونی ندارد
  .ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهدمذکور مانع از آن نیست که در غیر دعاوی خلع

. الرعایه استید الزم بیان شد، در کلیه دعاوی خلع1 همانطور که در بند 1/10/1383 ـ 672 رویه شماره رأی وحدت: ثالثاً
  .صرف نظر از این که پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد

 در دعوی اثبات مالکیت ید تفاوت دارد، رأی وحدت رویه مذکوربا توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع: رابعاً
بدیهی است در مورد . لذا در فرض استعالم، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. قابلیت استناد ندارد

بنابراین در صورتی که مالکیت مدعی مستند به . قلع و قمع بنا نیز مدعی در وهله اول باید مالکیت قانونی خود را ثابت نماید
  .ه و مستندات قانونی نباشد، این دعوی قابل پذیرش نخواهد بودادل

  
 


