חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני )הטלת סמכות הרשם על אחרים(,
התשס"א*2000
תיקון חוק

 .1בחוק הפטנטים ,התשכ"ז 1 1967

הפטנטים 
מסי 5

)(1

בסעיף
)א(

158



בסעיף

קטן )ב(,

הסיפה החל במילים ''או אדם" 

תימחק,

)ב( במקום סעיף קטן )ג( יבוא;

")ג( סגן רשם רשאי למלא כל תפקיד המוטל על הרשם לפי חוק זה ,למעט
תפקידים וסמכויות לפי סעיף  109ולפי פרק ז'; סגן הרשם ימלא את
תפקידיו לפי הוראות חוק זה ומוקנות לו ,לשם מילוי תפקידיו ,הסמכויות
הנתונות לרשם בחוק זה,".
)(2

אחרי סעיף

'הטלת תפקידים
שיפוטיים וקבלת
סמכויות

172

יבוא:

172א) .א( השר רשאי להטיל על עובר המרינה שהוא עורך דין
הכשיר להיות שופט מחוזי )להלן  פוסק בקנין רוחני( למלא כל
תפקיר שיפוטי שעל הרשם למלא ,או שהרשם מוסמך או רשאי
לעשותו לפי הוראות חוק זה ,למעט לפי סעיף  109ופרק ז' ,ובלבד
שלענין קביעה או החלטה ברבר כשירות פטנט לרישום או אי
כשירות פטנט לרישום ,לרבות בדרך של התנגדות ,לא יוטל תפקיד
שיפוטי על פוסק בקנין רוחני אלא לאחר שהבקשה לרישום פטנט
נבחנה בירי בוחן ,לענין זה ,העובדה כי הבקשה לפטנט מתייחסת
לפטנט הרשום או שהוגשה לגביו בקשה לרישום פטנט במרינה
שמחוץ לישראל ,לא תהווה אסמכתא מספקת לבחינת הבקשה.

)ב( פוסק בקנין רוחני שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף
קטן )א( ימלא את התפקיד לפי הוראות חוק זה ומוקנות לו ,לשם
מילוי תפקירו ,הסמכויות הנתונות לרשם בחוק זה.

)ג( כל פעולה שנעשתה כדין בידי פוסק בקנין רוחני ,שהוטל
עליו תפקיר כאמור בסעיף קטן )א( ,דינה  לענין חוק זה ,כרין
פעולה שנעשתה בירי הרשם".
תיקון פקודת
הפטנטים
והמדגמים 
מס' 6

.2

בפקודת הפטנטים והמדגמים /אחרי סעיף  3יבוא:

הטלת תפקידים 3א) .א( השר רשאי להטיל על עובר המדינה שהוא עורך דין הכשיר
שיפוטיים וקבלת להיות שופט מחוזי )להלן  פוסק בקנין רוחני( ,למלא כל תפקיד שיפוטי
סמכויות
שעל הרשם למלא ,או שהרשם מוסמך או רשאי לעשותו לפי הוראות
פקודה זו ,למעט הסמכות להתקין תקנות לפי סעיף  ,56ואם יוטל התפקיד
על סגן רשם הפטנטים יראו אותו ,לצורך מילוי תפקירו זה ,פוסק בקנין
רוחני.

)ב( פוסק בקנין רוחני שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף קטן )א(
ימלא את התפקיד לפי הוראות פקודה זו ומוקנות לו ,לשם מילוי תפקידו,
הסמכויות הנתונות לרשם בפקודה זו.
* נתקבל בכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"א ) 13בנובמבר  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2875מיום י"ז באייר התש"ס ) 11במאי  ,(2000עמ' .390

 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;148התש"ס ,עמ' .47
 2חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' )ע(  ;1053ס"ח התש"ס ,עמ' .46

)ג( כל פעולה שנעשתה כדין בידי פוסק בקנין רוחני ,שהוטל עליו
תפקיר כאמור בסעיף קטן )א( ,רינה  לענין פקודה זו ,כדין פעולה
שנעשתה בירי הרשם".

.3

בפקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב972ו ,3אחרי סעיף

"הטלת תפקידים
שיפוטיים וקבלת
סמכויות

5

יבוא:

תיקון פקודת

5א) .א( השר רשאי להטיל על עובד המרינה שהוא עורך דין הכשיר
להיות שופט מחוזי )להלן  פוסק בקנין רוחני( ,למלא כל תפקיר שיפוטי
שעל הרשם למלא ,או שהרשם מוסמך או רשאי לעשותו לפי הוראות
פקודה זו ,למעט הסמכות להתקין תקנות לפי סעיפים  42עד  45ו ,72ואם
יוטל התפקיד על סגן רשם הפטנטים יראו אותו ,לצורך מילוי תפקירו זה,
פוסק בקנין רוחני.

סימני מסחר 
מס' 2

)ב( פוסק בקנין רוחני שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף
ימלא את התפקיד לפי הוראות פקודה זו ומוקנות לו ,לשם מילוי תפקידו,
הסמכויות הנתונות לרשם בפקודה זו.
קטן )א(

)ג( כל פעולה שנעשתה בדין בירי פוסק בקנין רוחני ,שהוטל עליו
תפקיד באמור בסעיף קטן )א( ,דינה  לענין פקודה זו ,כרין פעולה
שנעשתה בידי הרשם".

 .4בחוק הגנת כינויי מקור ,התשב"ה ,4 1965אחרי סעיף  26יבוא:
"הטלת תפקידים 26א) .א( השר רשאי להטיל על עובד המדינה שהוא עורך דין הכשיר
שיפוטיים וקבלת להיות שופט מחוזי )להלן  פוסק בקנין רוחני( ,למלא כל תפקיר שיפוטי
סמכויות
שעל הרשם למלא ,או שהרשם מוסמך או רשאי לעשותו לפי הוראות חוק
זה ,ואם יוטל התפקיד על סגן רשם הפטנטים יראו אותו ,לצורך מילוי
תפקידו זה ,פוסק בקנין רוחני.
)ב( פוסק בקנין רוחני שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף קטן )א(
ימלא את התפקיד לפי הוראות חוק זה ומוקנות לו ,לשם מילוי תפקידו,
הסמכויות הנתונות לרשם בחוק זה.
)ג( כל פעולה שנעשתה בדין בירי פוסק בקנין רוחני ,שהוטל עליו
תפקיד כאמור בסעיף קטן )א( ,דינה  לענין חוק זה ,בדין פעולה שנעשתה
בידי הרשם".

יוסף ביילין

אהוד ברק

ראש הממשלה

משה קצב
נשיא המרינה

שר
אברהם

בורג

יושב ראש הכנסת

 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26התשל"ב ,עמ' ו  ;51ס"ח התש"ס ,עמ' .48
 4ס"ח התשכ"ה ,עמ'  186התש"ס ,עמ' .52
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