חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני )תיקוני חקיקה( ,התשס"ב*2002
פרק א' :פטנטים
תיקון חוק
הפטנטי 
מס' 6

 .1בחוק הפטנטים ,התשכ''ז 1 1967
)ו( בסעיף )(2)6א() ,(1במקום "ממדינות האיגוד" יבוא "מהמדינות החברות";

) (2בסעיף )10א( ,המילים ''והבקשה הקודמת הוגשה בשם אזרח או תושב של אותה
מדינה"  יימחקו;
)(3

בסעיף )16א( ,במקום "מדינת האיגוד" יבוא "המדינה החברה";

) (4בסעיף )17ג())(1ג( ,במקום "במדינת האיגוד" יבוא "במדינה החברה",

) (5בסעיף )26ב() ,(4במקום "מדינת האיגוד" יבוא "המדינה החברה";

) (6בסעיף 64ט)א( ,במקום "במדינת איגוד'' יבוא ''במדינה חברה'';
)(7
)(8

בסעיף 64י) ,(2במקום "במדינת האיגוד" יבוא "במדינה החברה'';

בסעיף

ו18

בכל מקום ,במקום "ממדינות האיגוד" יבוא "מהמדינות החברות".

פרק ב' :מדגמים
תיקון פקודת
הפטנטים

והמדגמים 

ברישה ,המילים "והבקשה הקודמת

בפקודת הפטנטים והמדגמים  ,2בסעיף )52א(
.2
הוגשה בשם אזרח או תושב במדינה כאמור"  יימחקו.

מס' 7

פרק ג' :סימני מסחר
תיקון פקודת
סימני

מסחר 

מס' 3

 .3בפקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב ,31972בסעיף )16ב( ,בבל מקום ,במקום
"מדינת האיגוד'' יבוא "מדינה חברה".

פרק ד' :מכס
תיקון פקודת

 .4בפקודת המכס ,בסעיף 200א)א() ,(3במקום "7ט)ד(" יבוא "7ד".

המכס  מס' 18

נתקבל בכנסת ביום כ"ד בסיון התשס"ב ) 4ביוני  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2877מיום כ"ד באייר התש"ס ) 29במאי  ,(2000עמ' .397

 1ס"ח התשכ"ז ,עמ' .148
 2חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' )ע( ) ,1053א( .1076

 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26עמ' .511

פרק ה' :תחולה והוראת מעבר

)א( חוק זה יחול ,בכפוף להוראות סעיף קטן )ב( ,על בקשות לרישום פטנטים או
.5
להארכת תוקף של פטנט רשום לפי חוק הפטנטים ,התשכ"ז ,1967לרישום מדגמים לפי
פקודת הפטנטים והמדגמים ,ולרישום סימני מסחר לפי פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[,
התשל"ב972ו ,שהוגשו החל ביום פרסומו של חוק זה.
)ב( על בקשות כאמור בסעיף קטן )א( שהוגשו בתקופה שבין כ"ג בטבת התש"ס
)ו בינואר  (2000עד יום פרסומו של חוק זה ,יחולו הוראות חוק זה ,לפי הענין ,ובלבד שטרם
נרשם הפטנט או המדגם או סימן המסחר על שם גורם אחר בפנקס המתנהל לפי החוקים
האמורים ,ער יום פרסומו של חוק זה.
)31

)ג( על בקשות כאמור בסעיף קטן )א( שהוגשו עד יום כ"ב בטבת התש"ס
בדצמבר  (1999יחול הדין הקודם ,לפי הענין.
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