


 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה;

 חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים, תשי״ב- 1951

 1, פקודת הפטנטים והמדגמים!, תתוקן כך:

 (א) סעיף 34 — בטל;

 (ב) במקום סעיף 36 יבוא סעיף זה:

 ״ביטול 36. כל אדם מעונין רשאי לפנות לרשם בכל עת בבקשה לבטל רישום־
 רישום של

 םדגם
 של מדגם בטענה שהמדגמ פורסם בישראל לפני תאריך רישומו.״

 (ג) במקום סעיף 52 יבוא סעיף זה:
 ״בק׳שות בהתאם 52. (1) בסעיף זה ״האמנה״ פירושו — האמנה הבינלאומית להגנה על

 לאמנה קנין תעשייתי משנת 1883 כפי שתוקנה בשנים 1911, 1925 ו־1934.
נלאומית  הבי

 (2) מי שהגיש באחת הארצות החברות לאמנה בקשה למתן פטנט,
 לרישום דגם תועלת, או לרישום מדגם, וכן.מי שבא תחתיו, רשאי ל^קש
 מתן פטנט לאותה אמצאה, או רישום אותו מדגם, בישראל, בהתאם להו
 ראות סעיף זה ן ומשעשה כן, תהיה לבקשתו זכות קדימה לגבי כל בקשה

 אחרת שהוגשה אחרי תאריך הגשת הבקשה בחוץ לארץ כאמור.

 (3) בקשה לפי סעיף קטן(2) יש להגישה:
 (א) לגבי פטנט — תוך שנים עשר חודש מתאריך הגשת
 הבקשה הראשונה למתן פטנט או לרישום דגם תועלת לאותה

 אמצאה באחת הארצות החברות לאמנה;
 (ב) לגבי מדגם — תוך ששה חדשים מתאריך הגשת הבקשה
 הראשונה לרישום אותו מדגם באחת הארצות החברות לאמנה.

 (4) בקשה למתן פטנט לפי סעיף קטן(2) מותר לבססה על שתי
 בקשות או על יותר שהוגשו באחת או באחדות מהארצות החברות לאמנה

 בתנאי שבקשות אלה מתיחסות לאותה אמצאה.

 (5) לצורך הוראות הסעיפים 11(1) (ב)׳ 11 (1) (ד), 22 (2) (ב)(111),
 30,26 (1) ו־36 רואים את תאריך הגשת הבקשה בחוץ לארץ, כאמור בסעיף
 קטן(2), כתאריך הגשת הבקשה בישראל, או כתאריך הפטנט או רישום
 המדגם בישראל, הכל לפי הענין ז במקרה שהבקשה מבוססת על שתי
 בקשות או על יותר שהוגשו בחת לארץ יחולו הוראות סעיף קטן זה לגבי
 כל חלק וחלק של האמצאה לפי תאריך הבקשה בחוץ לארץ המתיחסת-לאותו

 חלק.
 (6) הוגשה הבקשה למתן פטנט לפי סעיף קטן (2) על ידי אדם
 שאיננו הממציא, רשאי מי שהוכיח להנחת דעתו של הרשם שהוא הממציא,

ח ק י  ת
 יפקודת

 הפטנטים
 וזזמדנםים

 1 זזוקי א״י, ברר בי, פרק ס״ה, עמי 1053.
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# ^ששמו יצרתי נ ו » ן ח  : ..*• :. לדרוש, ^ מ
ת ולא יגרע ו י ו ו  בתעודת הפטנט ובפירוטו, אך ציה ?מסבאמיר לא יקנה בל

 י מכל הזכויות,הניתנות על ידי פטנט״. ,: :

 ~/\י?'' (ד) בסעיף 52א במקום סעיף קטן(2), יבוא סעיף קטן זה: _״ .;:׳; ;•״-־

 :׳:•? ״(2) :וכא:דבבשל אתנךו3
 נכריות — ""*ג״.:/׳־־: י - יי"

 (א) שהן חברות לאמנה כמשמעותה בסעיף 52 ן או
 \' (ב) שלגביהן קבע שר המשפטים, בצו שפורסם״ ברשומות,
 ,•־:;'^•:::־\::-־:7- שלפי חוקיהן ניתנות זכרות דומות לספמות, לאוירו^ים ולבלי
 י׳^'"^^^^•' טתטוריאליים

י""\ .-.׳^׳\ •;'־".'""..;'.־:יל.:י :. ;;"' ף:־• י־•'" שלהן.״ -י

 :׳::;;

 3 י ^וח3.שהוגשו על פי סעיף 52 לפקודת-הפ^נטים והמדגמים לפני תחילת תקפו של
ו ביזבז' תחילתתקפו יראו אותן כאילו הוגשו כחוק׳ ^ ד " ^ ^ ן ^ ו ע 1 י ת ^ 1 ו ^ י ^ ^ ^ 

^ בחן: הוראות סעק> 52 גמל שניתנו בסעיף 1 >ג) לחוק זה. י י ק  *אם ^

ר ב ס י ה ר ב  ד

חוראומ האמנה הבינלאומית בדבר הגנה על קנין  י הצעת חוק זו באה להגשים את:

 ההוראות בפקודת הפטנטים;והמדגמים, הדנות במתן פטנט וברישום מדגם בהתאם
 לאמנה בינלאומית, מבוססות על האמנה הנ״ל כפי שנוסחה בהאג בשנת 1925 ז נוסח ־זה
 שוגה בלונדון בשנת 1934, אך השינויים שנעשו בו לא הוכנסו לפקודה האמורה משום
' לא: נעשתה צד לאמנה המתזקנת. מדינת ישראל הצטרפה לאמנה האמורה. ^ ^ ך ^ 
 ־טוםחה:האחרון, וזימו בנוסח ענקבע;בלונדון בשנת 1934 (הודעה על ההצטרפות נתפרסמה
 ;בילקוט. ;הפרסומים'65 מיום'כ״ה בשבט תשי׳י, (15.2.1950), עמ׳ 552), :והחוק־ המוצע בא•

 להכניס לו^דה הקיימת את השינויים הדרושים לפיחאמנח המתוקנת; ואלה הם:

 א< סעיף 34 לפקודת הפטנטים והמדגמים המחייב לציין על כל מוצר המוגן על ידי
 מדגםאתחעובדה כי אותו מדגם נרשם — מתבטל.

 ב) בסעיף 36 נמחקת ההוראה המאפשרת להגיש בקשה לביטול מדגם על סמך
 העובדה עאמנםמשתמעזים בו בחוץ לארץ אך אין משתמשים בו בארץ.

) *מקום סעיף 52 יבוא סעיף חדש שלפיו— • ג \ \ 
 ;(1) כל אדם שהגיש באחת הארצות החברות לאמנה הבינלאומית בקשה למתן
 .:: פטנט או לרישום מדגם יהיה רשאי, תוך זמן מסויים, לבקש 6!תן פטנט לאותה
: אמצאה או רישום אותו מדגם בישראל, ומשעשה כן תהיה לבקשתו זכות ־ : ; . : 
 קדימה לגבי כל בקשה אחרת שהוגשה אחרי התאריך בו הגיש את בקשתו בחוץ

 לארץ.

 1 ע״ר מפי 435 סי01 19.4.84, ת1ס" 2 עם׳ 302.
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 (2) מי שהגיש בחוץ לארץ יותר הבקשה־ אחת למתן פטנט רשאי לבסס את
 בקשתו בישראל על כל בקשות אלה אם הן מתיחסות לאותה אמצאה.

 (3) ההוראה שעל פיה תקפו של פטנט שניתן על פי האמנה הוא מיום הגשת
 הבקשה בחוץ לארץ מתבטלת, ודינו של פטנט כזה כדין פטנט מקומי רגיל׳

 היינו תקפו הוא מיום הגשת הבקשה בישראל.
 (4) פטנט שניתן בהתאם להוראות סעיף זה לאדם שאיננו הממציא׳ רשאי

 ממציא האמצאה לדרוש ששמו יצויין בתעודת הפטנט ובפירוטו.

 ד) סעיף 52 א קובע שהשימוש באמצאות הנעשה בספינות׳ באוירונים ובבלי רכב
 נכריים הבאים ארעית לישראל לא ייחשב כהפרת פטנט על אותה אמצאה. לפי החוק הקיים
 חל סעיף זה רק על ארצות נכריות שלגביהן פורסם צו מיוחד ברשומות, ואילו לפי התיקון
 המוצע יחול הסעיף אוטומטית על כל הארצות החברות לאמנה האמורה ולא יהיה צורך בצו
 מיוחד אלא לגבי ארצות שאינן חברות לה אבל נותנות זכויות דומות לספינות, לאוירונים

 ולכלי רכב ישראליים.

 ד.) לאור הפעלתן האוטומטית של הוראות הסעיפים 52 ו־52א על כל הארצות
 הנכריות שהן חברות לאמנה הבינלאומית אין עוד צורך בצו המפרט את הארצות האלה,

 ואותו צו מתבטל.

 ו) מאז הצטרפות מדינת ישראל לאמנה האמורה הוגשו בקשות מחוץ לארץ שהיז
 מבוססות על האמנה, אך לא היו בהתאם לחוק הקיים. הסעיף האחרון לחוק המוצע בא

 להכשיר בקשות כאלה כל עוד שהן תלויות ועומדות לפני רשם הפטנטים.

 30 הצעות חוק 94, כ״ח בחשה תשי״ב, 27.11.1951
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