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 «قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل وگواهی بذر و نهال»

 

ملی، ساماندهی امر کنترل و  از منافعحفاظت به موجب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور: 1ماده

نسبت به شناسائی و ثبت ارقام جدید گیاهی و کنترل و  معنوی به نژادگران،گواهی بذر و نهال و حفظ حقوق مالکیت

 .اقدام نماید بذر و نهال کشورنظارت بر امور

شود( نامیده می« مؤسسه »از این پس  کهبرای اجرای مفاد این قانون، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال) :2ماده

استفاده از امکانات فیزیکی و کارکنان موجود وزارت جهاد کشاورزی و زیر با در سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و

کنترل و گواهی بذر و و شود. شناسائی، ثبت ارقام گیاهیسازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تأسیس میامناء نظر هیأت

 .کشور منحصراً توسط این مؤسسه انجام خواهد شد نهال در

 :بود خواهدترکیب هیأت امناء سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به شرح زیر: 2-1تبصره

 وزیر جهاد کشاورزی -

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری -

 ریزی کشوررئیس سازمان مدیریت و برنامه -

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست -

وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب  اجرائیوزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و یک نفر از معاونینمعاون  -

 .وزیر جهاد کشاورزی

 .فناوری ودو نفر از اعضاء برجسته هیأت علمی دانشگاهها به معرفی وزیر علوم، تحقیقات -

 .جهاد کشاورزیسه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر  -

هیأت امناء سازمان مذکور  عنوان دبیررئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به: 2-2تبصره

 .انجام وظیفه خواهد کرد

وزارت جهادکشاورزی تهیه و به هیأت امناء تشکیالت مؤسسه حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط: 2-3تبصره

 .آیداجرا درمیریزی کشور بهبرنامه مدیریت وائه و پس از تصویب سازمانسازمان ار

تصویب تشکیالت این مؤسسه  تاریخکلیه واحدها و تشکیالت موازی با مؤسسه در وزارت جهاد کشاورزی از:2-4تبصره

 .گرددمیمنحل و امکانات و وظایف آنها به مؤسسه منتقل

کشاورزی و با حکم وزیر جهاد  آموزشمعاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ورئیس مؤسسه به پیشنهاد  :2-5تبصره

 .کشاورزی به این سمت منصوب خواهد شد

مقررات سازمان تحقیقات و آموزش  تابعمؤسسه از نظر مقررات عمومی مالی، اداری، استخدامی و تشکیالتی: 2-6تبصره

 .باشدکشاورزی می
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 :شونده واجد شرایط زیر باشند ثبت میارقام گیاهی جدید چنانچ :3ماده

خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشد. جدید بودن رقم) ( به شکلی که با ارقام ثبت یا شناخته شده قبلی ازنظر -الف 

 .بود ارقام تراریخته) ( نیز مشمول این بند خواهند

 .رقم جدید از نظر ژنتیکی و ظاهری و یا هر دو مورد یکنواخت باشد -ب 

 .تولید و تکثیر ثابت بماند سالهایغیر هیبرید( درهیبرید( و یا غیر دورگ )خصوصیات رقم اعم از دورگ ) - ج

ثبت آنها تحت نام بخشهای  گردیده وذخایر ژنتیک گیاهی اصالح نشده و وحشی به عنوان ذخایر ملی تلقی: 3-1تبصره

تقاضای دستگاههای دولتی تحت نام دولت جمهوری اسالمی ایران  براساسباشد. ثبت این گونه ذخایرغیردولتی مجاز نمی

 .خواهد شدانجام

امناء سازمان قابل اجرا خواهد  هیأتنامه معرفی و ثبت ارقام گیاهی توسط مؤسسه تهیه و پس از تصویبآئین: 3-2تبصره

 .بود

تحقیقاتی و اشخاص حقیقی و  اتمؤسسمؤسسه موظف است درصورت دریافت پیشنهاد از طرف دانشگاهها،: 3-3تبصره

های نر های خالص(، امیدبخش، رگهالینهای خالص )رایج( و رگهقبلی ) حقوقی دیگر نسبت به ثبت ارقام شناخته شده

 .نمایداقدام اینبرد( که در تولید رقم نقش اساسی دارد،های نر عقیم( و خویش آمیخته )الین) عقیم

 .ت ارقام رایج کشور را در اولویت قرار دهدمؤسسه موظف است ثب: 3-4تبصره

جدید دارای همان خصوصیات رقم در ارقام به منظور حصول اطمینان از این که بذر و نهال تولید شده حاصل از: 4ماده

زمان تکثیر، بوجاری و توزیع تغییر نیافته و از سالمت و استانداردهای در باشد و خصوصیات مورد نظرزمان ثبت آن می

نهال تولیدی را کنترل و برخوردار است، مؤسسه موظف است نسبت به انجام امور زیر اعمال نظارت نموده، بذرشده عیینت

 :و گواهی نماید

 .تعیین اصالت ژنتیکی بذر و نهالهای تکثیر شده -الف 

 .سالمت بذر و نهال تولیدی -ب 

طریق رسمی یا قانونی مورد پذیرش بهنهال برای تولید بذر و المللی که اجرای آنهارعایت استانداردهای ملی یا بین -ج 

 .المللی تعیین خواهد شداستاندارد ملی باالتر از استانداردهای بینسطح .جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است

از آن رقم به  برداری اقتصادیبهره انحصاریثبت ارقام اصالح شده گیاهی باعث مالکیت معنوی و به منزله تعلق: 5ماده

باشد. هرگونه استفاده تجاری از ارقام ثبت شده منوط به حقوقی( می حقیقی یامدت حداکثر هجده سال به اصالح کننده)

 .اصالح کننده است مجوز کتبی ازکسب

را به اشخاص  برداری اقتصادی خودبهرهانحصاری توانند امتیازرسانند، میبه نژادگرانی که رقمی را به ثبت می :5-1تبصره

 .حقیقی و حقوقی دیگر واگذار نمایند

 :شودبه مؤسسه اجازه داده می: 6ماده

اخذ مجوز از مؤسسه به امر  زیرنظر و باصالح کهنسبت به صدور مجوز به واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی -الف 

 .کنند، اقدام نمایدنهال مبادرت میفرآوری بذر و  تولید ونظارت و کنترل و گواهی بذر و نهال در کلیه مراحل

ربط به تولید نظارت مراجع ذی صالح که باذینسبت به صدور مجوز تولید برای واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی -ب 

 .نمایند، اقدام نمایدبذر و نهال مبادرت می
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ای که به حوله براساس تعرفهم وظایفجهت ارائه خدمات فنی، شناسائی ارقام، کنترل کیفی بذر و نهال و دیگر -ج 

های کنترل و های شناسائی و ثبت ارقام گیاهی و کلیه هزینههزینه ازتصویب هیأت امناء سازمان خواهد رسید، بخشی

سالیانه بودجه داری کل واریز و معادل آن را دردریافت و به حساب اختصاصی مؤسسه نزد خزانهرا گواهی بذر و نهال

 .مؤسسه منظور نماید

 .انجام خواهد شد اخذ هزینهثبت ذخایر ژنتیکی اصالح نشده تحت نام جمهوری اسالمی ایران بدون: 6-1تبصره

هیبرید( و غیره را تعیین و دورگ ) شده،الیت(، گواهیسوپرالیت(، مادری )، )3استاندارد طبقات مختلف بذر پرورش  -د 

 .پس از تصویب هیأت امناء سازمان اعالم نماید

 : شد خواهدموارد زیر تخلف محسوب و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات رفتار: 7ادهم

 .نام خودثبت و معرفی ارقام ثبت شده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به -الف 

اص ضرر و زیان به اشخ و موجب عدم رعایت اصول فنی مرتبط با تکثیر بذر و نهال که توسط مؤسسه ابالغ شده -ب 

 .نفع شودحقیقی و حقوقی ذی

 .عدم رعایت مقررات قرنطینه گیاهی کشور -ج 

حقوقی که رقم یاد شده به نام آنها  و برداری از ارقام ثبت شده بدون کسب مجوزهای قانونی از اشخاص حقیقیبهره -د 

 .ثبت گردیده است

 .گواهی مؤسسهتولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب  -هـ 

کارشناسی مؤسسه یا  نفع و گزارشذیمراجع قضائی کشور مکلفند براساس شکایت مؤسسه و سایر اشخاص :7-1تبصره

تخلف، مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی معادل یک  درصورت احرازسایر مؤسسات هم تراز به موضوع رسیدگی نموده و

 .محکوم نمایده پرداخت ضرر و زیان وارده به شاکی به نرخ زمان صدور حکمهمچنین ب و زیان وارده والی سه برابر ضرر

کیفیت مطلوب مناطق مناسب تولید با مؤسسه به منظور جلوگیری از اختالط ژنتیکی و برای تولید بذر و نهال: 8ماده

 .نمایدمی معرفی ارقام مختلف بذر و نهال را شناسائی و

و حمایت بخش خصوصی در  تشویقف است تسهیالت الزم برای توسعه فعالیتها ووزارت جهاد کشاورزی موظ: 9ماده

 .صادرات بذر و نهال را فراهم نماید توزیع و گذاری در زمینه اصالح، تولید، تکثیر،جهت سرمایه

 .شدبامقررات قرنطینه می رعایتصادرات بذر و نهال در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از مؤسسه با: 10ماده

کسب مجوز وزارت جهاد کشاورزی با از از تاریخ تصویب این قانون ورود انواع بذر و نهال در سطح تجاری پس: 11ماده

 .و نهال صورت خواهد گرفتبذر رعایت مقررات قرنطینه کشور و استانداردهای

مراکز تحقیقاتی دولتی و  سات ومؤسهای آزمایشی ارقام گیاهی خارجی جهت انجام تحقیقات درورود نمونه :11-1تبصره

 .باشدقانون مستثنی می سازگاری، از اینغیردولتی برای استفاده در تحقیقات و بررسی

المللی و تبادل موجود درعرصه بینعلمی برداری از توانمندیهایبه منظور دستیابی به فناوری جدید و بهره: 12ماده

شود با رعایت مقررات مربوط، به تحقیقاتی به مؤسسه اجازه داده میفعالیتهای اطالعات و فراهم آوردن بستر الزم جهت

 :زیر در آیدسازمانهای عضویت

 (ایستاالمللی تجزیه بذر )اتحادیه بین
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International Seed Testing Association  

 اتحادیه بذر آسیا و اقیانوسیه

 Asian Pacfic Seed Association (IPSA) 
 

 ذر سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادیواحد ب

Cooperation Organization for Economical Cooperation and Development Seed Scheme 
 

 المللی حفاظت از ارقام جدید گیاهیاتحادیه بین

International Union for Protection of Plant New Varieties (UPOV) 

 ریقاشبکه بذر غرب آسیا و شمال آف

West Asia and North Africa Seed Network (WANA Seed Network) 
 

تهیه و به دولت و کمیسیون  این قانون راوزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع: 13ماده

 .نماید اسالمی ارائهکشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای

وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب توسط ین قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویبهای اجرائی انامهآئین: 14ماده

 .هیأت وزیران خواهد رسید

 


