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 הצעת חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני(תיקוני חקיקה), התש״ם-2000

 פרק אי: פטנטים

(להלן - חוק הפטנטים) - תיקון חוק  1. בחוק הפטנטים, התשב״ז-967וי
 הפטנטים

 (1) בסעיף 6(2ץאץ1), במקום ״ממדינות האיגוד״ יבוא ״מהמדינות החברות״;

 (2) בסעיף 10(א), המילים ״והבקשה הקודמת הוגשה בשם אזרח או תושב של אותה

 מדינה״ - יימחקו;

ר ב ס  ה

 [נוסח חדש], התשל״ב-972ו (להלן - פקודת סימני
 מסחר), על מנת להתאימם לדרישות שבהסכם הטריפס

 הדן בהבטים הקשורים לזכויות בקנין הרוחני, שאליו׳׳
 הצטרפה מדינת ישראל. החוק האמור נכנם לתוקפו ב־1

 בינואר 2000.

י ר ב  ד

 בחוק לתיקון דיני הקנין הרוחני(התאמה להוראות
 הסכם הטריפס), התש״ם-999ו (ם״ח התש״ם, עמי 42)
 (להלן - חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני), הוכנסו תיקונים
 לחוק הפטנטים, התשכ״ז-1967 (להלן - חוק הפטנטים),
 לפקודת ,הפטנטים והמדגמים ולפקודת סימני מסחר

 ס״ח התשכ״ז, עמי 48ו.
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 (3) בסעיף 6ו(א), במקום ״מדינת האיגוד״ יבוא ״המדינה החברה״;

״ במקום ״במדינת האיגוד״ יבוא ״במדינה החברה״; 1 X 0 0 0 ) 1 7 ף ) י סע ב 4 ) 

 (5) בסעיף 26(בץ4), במקום ״מדינת האיגוד״ יבוא ״המדינה החברה״;

 (6) בסעיף 64ט(א), במקום ״במדינת איגוד״ יבוא ״במדינה חברה״;

 (7) בסעיף 64י(2), במקום ״במדינת האיגוד״ יבוא ״במדינה החברה״;

 (8) בסעיף ו8ו בכל מקום, במקום ״ממדינות האיגוד״ יבוא ״מהמדינות החברות״.

 פרק ב׳: מדגמים

 2. בפקודת הפטנטים והמדגמים2, בסעיף 52(א) ברישה, המילים ״והבקשה הקודמת

 הוגשה בשם אזרח או תושב במדינה באמור״ - יימחקו.

 פרק ג׳: סימני מסחר

 3. בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-51972, בסעיף 16(ב), בבל מקום, במקום

 ״מדינת האיגוד״ יבוא ״מדינה חברה״.

 פרק די: מבס

 4. בפקודת המכס, בסעיף 200א(אץ3), במקום ״7ט(ד)״ יבוא ״7ד״.

 פרק הי: תחילה

 5. תחילתו של חוק זה ביום ב״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תיקון פקודת
 הפטנטים

 והמדגמים

 תיקון פקודת
 סימני מסחר

 תיקון פקודת
 המכס

 תחילה

 בעל אמצאה שמגיש בקשה לפטנט בישראל על אמצאה
 שכבר הגיש עליה, הוא או מי שקדם לו בזכות הבעלות,
 בקשה קודמת לפטנט, במדינה חברה (לרבות במדינת
 ישראל), רשאי לדרוש כי יראו את תאריך הגשת הבקשה
 הקודמת כתאריך הגשת הבקשה בישראל, ובלבד
 שהבקשה הקודמת הוגשה במדינה החברה בשם אזרח

 או תושב אותה מדינה.

 הדרישה האחרונה של אזרחות או תושבות במדינה
 החברה אינה תואמת את הוראות הסכם הטריפם ועל כן

 מוצע (בסעיף 1(2)) לבטלה.

 תיקון דומה מוצע לסעיף 52(א) לפקודת הפטנטים
 שעוסק גם הוא ב״דין קדימה״ לענין מדגמים (סעיף 2

 להצעת החוק).

 סעיף 4 התיקון המוצע מקורו בהפניה מוטעית.

 סעיף 5 מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק המוצע
 תהיה ב־1.1.2000 וזאת נוכח התחייבותה
 של מדינת ישראל ליישם את הדרישות הקבועות

 בהסכם הטריפס בתאריך האמור.

 לאחר בדיקה מחודשת של הוראות הסכם הטריפם
 אל מול החוקים שתוקנו מוצעים בהצעת חוק זו תיקונים

 נוספים לחוקים אלה.

 סעיף 1(1) ו־(ג) עד (8), וםעין1 3

 בחוק לתיקון דיני הקנין הרוחני תוקנו חוק
 הפטנטים ופקודת סימני מסחר והוחלף בהן המונח
 ״מדינת איגוד״, שהוגדר כמדינה החברה באמנת פרים
 להגנת הקנין התעשייתי, במונח ״מדינה חברה״, שבא
 להבהיר כלפי אלו מדינות מחויבת מדינת ישראל לפי
 הסכם הטריפם, והכולל נוסף על המדינות החברות
 באמנת פרים גם מדינות החברות בארגון הסחר

 העולמי.

 מוצע, בהתאם להתחייבויות מדינת ישראל בהסכם
 הטריפס, לתקן סעיפים נוספים בחוקים האמורים
 ולהחליף גם בהם את המונח ״מדינת איגוד״ במונח

 ״מדינה חברה״.

 סעיפים 1(2) ו־ב

 סעיף 10(א) לחוק הפטנטים, כפי שתוקן בחוק
 לתיקון דיני הקנין הרוחני, שענינו ״דין קדימה״, קובע כי

 חוקי א״י, כרך ב/ עמ׳(ע) 1053, (א) 1076.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ׳ 511.
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