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OSA A
SISSEJUHATUS
JUHEND
1.
Käesolevas juhendis käsitletakse märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe
protokolli (edaspidi protokoll), mis võeti vastu 1989. aastal, jõustus 1. detsembril 1995 ja rakendati
1. aprillil 1996. See leping võeti vastu Hispaanias Madridis peetud diplomaatilisel konverentsil. Märkide
rahvusvahelise registreerimise süsteemile viidatakse kui „Madridi süsteemile”.
2.
Selle lepingu kohaldamine lähtub kahest tekstist, nimelt Madridi kokkuleppe protokolli
reeglistikust (edaspidi reeglistik) ja Madridi protokolli haldusjuhendist (edaspidi haldusjuhend).
3.
Juhend koosneb kahest osast. Osas A on antud lühiülevaade Madridi süsteemist. Selles on
esitatud selgitus, kuidas riik või valitsustevaheline organisatsioon, kellel on kaubamärkide
registreerimise süsteem, võib saada Madridi Liidu liikmeks, koos protokolli ja reeglistiku alusel tehtavate
eri avalduste ning teadete tekstidega. Osa B koosneb kahest peatükist, kus käsitletakse
menetlustoiminguid. Esimeses peatükis käsitletakse menetluse üldküsimusi nagu Rahvusvahelise
Bürooga suhtlemise meetodid, tähtaegade arvestamine ja keelerežiim. Teises peatükis kirjeldatakse
rahvusvahelise registreerimise menetlust ja teisi menetlustoiminguid, mis võivad olla seotud
rahvusvahelise registreerimisega (näiteks hilisem märkimine või omaniku muutumise rahvusvahelisse
registrisse kandmine).
4.
Võimalusel on juhendi lõike lõppu nurksulgudesse märgitud protokolli, reeglistiku ja
haldusjuhendi säte, mis puudutab seda lõiget.
5.

Sätetele viidates on kasutatud järgmisi tähiseid:
-

[Artikkel xx] viitab protokolli artiklile;

-

[Reegel xx] viitab reeglistiku reeglile;

-

[H lõige xx] viitab haldusjuhendi lõikele.

6.
Sõna „märk” kasutatakse käesolevas juhendis kaubamärgi (kaupade puhul) ja teenindusmärgi
kohta.

MADRIDI SÜSTEEM. PÕHIJOONED
Protokoll
7.
Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi juhib Maailma Intellektuaalomandi
Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvaheline Büroo (edaspidi Rahvusvaheline Büroo) Genfis, Šveitsis.
8.
Algselt lähtus Madridi süsteem märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppest
(edaspidi kokkulepe), mis kirjutati alla 1891. aastal. Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi
kokkuleppe protokoll (edaspidi protokoll) võeti vastu 1989. aastal, jõustus 1. detsembril 1995 ja
rakendati 1. aprillil 1996.
9.
Pärast Madridi Liidu Assamblee (edaspidi assamblee) otsust 2016. aasta oktoobris ei ole
kokkulepe enam toimiv leping ja protokoll on ainus leping, millest Madridi süsteem lähtub. Ainult Madridi
kokkuleppega ei saa enam liituda, kuid on võimalik liituda kokkuleppe ja protokolliga koos, sealjuures
prevaleerib protokoll.
10.

Madridi süsteemi õiguslik raamistik koosneb protokollist, selle reeglistikust ja haldusjuhendist.

11.
Protokolli lepinguosalised ehk liikmed moodustavad Madridi Liidu, mis on spetsiaalne liit
vastavalt tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 19 (vt lõikeid 40 kuni 50, et saada
üksikasjalikumat teavet liidu liikmete ja „lepinguosaliste” tähenduse kohta).
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12.
Kõik Madridi Liidu liikmed on ka assamblee liikmed. Assamblee kõige tähtsamad ülesanded on
liidu programmi ja eelarve vastuvõtmine ning rakendussätete muutmine, kaasa arvatud Madridi
süsteemi lõivude kinnitamine.

Kes võib süsteemi kasutada?
13.
Madridi süsteemi võib kasutada ainult see füüsiline või juriidiline isik, kellel on tegutsev tööstusvõi kaubandusettevõte või alaline elukoht protokolliga ühinenud riigis või kes on selle riigi kodanik või
kellel on selline ettevõte või alaline elukoht protokolliga ühinenud valitsustevahelise organisatsiooni
territooriumil või kes on sellise organisatsiooni liikmesriigi kodanik.
14.
Lepinguosalise ametit, kelle suhtes füüsiline või juriidiline isik täidab üht või mitut eelnimetatud
tingimust, nimetatakse päritoluametiks. Märki saab rahvusvaheliselt registreerida ainult siis, kui see on
registreeritud päritoluametis või kui selle registreerimiseks on esitatud taotlus päritoluametisse.
15.
Rahvusvahelise registreerimise taotluses tuleb märkida üks või mitu lepinguosalist, kus märki
soovitakse kaitsta. Lepinguosalist, kelle amet on päritoluamet, ei saa märkida. Lepinguosalisi võib ka
hiljem juurde märkida. Madridi süsteemi ei saa kasutada füüsiline või juriidiline isik, kellel ei ole Madridi
Liidu liikme territooriumil ettevõtet või alalist elukohta või kes ei ole selle riigi kodanik. Lisaks ei saa seda
kasutada kaubamärgi kaitsmiseks väljaspool Madridi Liitu.

Süsteemi lühikirjeldus
16.
Rahvusvahelise registreerimise taotlus tuleb esitada Rahvusvahelisele Büroole päritoluameti
vahendusel. Kui rahvusvaheline taotlus vastab esitatud nõuetele, kantakse märk rahvusvahelisse
registrisse ja avaldatakse WIPO Rahvusvaheliste Märkide Bülletäänis.
17.
Rahvusvaheline Büroo teavitab kõiki lepinguosalisi, kus rahvusvahelise taotlusega või hiljem
märgituna kaitset taotletakse. Rahvusvahelise registreerimise või hilisema märkimise kuupäevast alates
on märgi kaitse igas märgitud lepinguosalises samasugune nagu siis, kui märk oleks esitatud otse selle
lepinguosalise ametile. Igal märgitud lepinguosalisel on õigus kaitse andmisest keelduda protokollis
täpsustatud ajavahemike jooksul. Kui ettenähtud tähtaja jooksul ei ole Rahvusvahelisele Büroole kaitse
andmisest keeldumisest teatatud, siis on igas märgitud lepinguosalises märgi kaitse samasugune nagu
siis, kui märk oleks registreeritud selle lepinguosalise ametis. Üldjuhul võib lepinguosaline kaitse
andmisest keeldumisest teatada ühe aasta jooksul. Lepinguosaline võib aga deklareerida, et see
periood on 18 kuud (või pikem protesti esitamisest tingitud kaitse andmisest keeldumise puhul).
18.
Rahvusvaheline registreering jääb sõltuvaks päritoluametis taotletud või registreeritud märgist
viieks aastaks selle registreerimise kuupäevast arvates. Rahvusvaheline registreering kaotab kaitse, kui
selle viie aasta jooksul kaotab põhiregistreering kehtivuse päritoluameti otsusele või kohtuotsusele
järgnenud tühistamise, vabatahtliku tühistamise või registreeringu pikendamata jätmise tõttu.
Päritoluameti taotlusel põhinev rahvusvaheline registreering tühistatakse samuti siis, kui põhitaotlus
lükatakse tagasi või võetakse tagasi viie aasta jooksul või kui põhitaotlusel põhinev registreering kaotab
selle tähtaja jooksul kehtivuse. Sellistel juhtudel tühistab Rahvusvaheline Büroo rahvusvahelise
registreeringu päritoluameti taotluse alusel. Viieaastase tähtaja lõppemisel muutub rahvusvaheline
registreering põhiregistreeringust või põhitaotlusest sõltumatuks.
19.
Rahvusvahelist registreeringut saab piiramatult jõus hoida, tasudes iga kümne aasta järel
ettenähtud lõivud.

Süsteemi eelised
20.
Rahvusvaheline registreerimine annab märgi omanikule mitmeid eeliseid. Pärast märgi
registreerimist päritoluametis või sinna registreerimistaotluse esitamist tuleb omanikul esitada ainult üks
taotlus ühes keeles (inglise, prantsuse või hispaania keeles) ja tasuda lõivud ühele ametile, selle asemel
et esitada eraldi taotlused mitme lepinguosalise ametile eri keeltes ning tasuda eraldi lõivud igas ametis.
21.
Veel üks oluline eelis märgi omanike jaoks seisneb selles, et kõik muudatused pärast
rahvusvahelist registreerimist (omaniku nime ja/või aadressi muutumine, osaline või täielik omaniku
muutumine või kaupade ja teenuste loetelu piiramine kõigi või mõne märgitud lepinguosalise suhtes)
jõustuvad ning saab registrisse kanda ühe menetlusega Rahvusvahelises Büroos, tasudes ühe lõivu.
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22.
Kokkuvõttes seisnevad peamised eelised kaubamärgi omanike jaoks rahvusvahelise
registreerimise süsteemi lihtsuses ja rahalises kokkuhoius märkidele välismaal kaitse saamisel ning
selle säilitamisel.
23.
Kaubamärgiametite jaoks on rahvusvahelisel registreerimisel samuti mitmeid eeliseid. Näiteks
ei pea nad kontrollima vorminõudeid, kaupu ja teenuseid klassifitseerima ega märki avaldama. Osa
Rahvusvahelise Büroo kogutud lõivudest antakse üle nendele lepinguosalistele, kus kaitset taotletakse.
Lisaks, kui Rahvusvahelise Registreerimise Teenistuse kaheaastane tsükkel lõpeb kasumiga, võib tulu
jaotada lepinguosaliste vahel.

MADRIDI KOKKULEPE JA MADRIDI PROTOKOLL
Kokkuleppe ja protokolli ajalooline võrdlus
24.
Kokkulepe ja protokoll on eraldi, kuigi lahutamatult seotud lepingud, millel on ühine eesmärk,
nimelt pakkuda mugavat ning tasuvat lahendust kaubamärkide registreerimiseks ja jõushoidmiseks
ülemaailmselt. Protokoll loodi, et tuua Madridi süsteemi rohkem paindlikkust ja teatud uusi tunnusjooni,
kõrvaldamaks raskusi, mis takistasid teatud riike ja valitsustevahelisi organisatsioone kokkuleppega
ühinemast. Mõned peamised võrdlused on:
-

taotleja võib oma rahvusvahelise registreerimise taotluse aluseks võtta päritoluametis
tehtud registreeringu või sinna esitatud taotluse; kokkuleppe kohaselt pidi rahvusvahelise
taotluse aluseks olema registreering päritoluametis;

-

iga lepinguosaline, kus kaitset taotletake, võib 18 kuu jooksul (ühe aasta asemel) ning
protesti korral veel pikema ajavahemiku jooksul teatada, et tema territooriumil ei saa
märgile kaitset anda;

-

iga lepinguosalise amet võib nõuda kokkuleppes sätestatuist kõrgemaid lõive;

-

rahvusvahelise registreeringu, mis on ameti taotlusel tühistatud näiteks seetõttu, et
põhitaotlus on tagasi lükatud või põhiregistreering on tunnistatud kehtetuks viie aasta
jooksul rahvusvahelise registreerimise kuupäevast arvates, võib muuta vastavates
lepinguosalistes, kus rahvusvaheline registreering oli jõustunud, riigisisesteks (või
regionaalseteks) taotlusteks, millel on rahvusvahelise registreerimise või hilisema
märkimise kuupäevast tulenevad eelised ja prioriteedikuupäeva olemasolul
prioriteedikuupäevast tulenevad eelised. Seda võimalust kokkuleppes ei olnud.

Kokkuleppe külmutamine
25.
Assamblee otsustas 11. oktoobril 2016 külmutada kokkuleppe artikli 14 lõike 1 ja lõike 2 punkti
a kohaldamise.
26.
See otsus koos asjaoluga, et alates 31. oktoobrist 20151 on kõik Madridi Liidu liikmed liitunud
protokolliga, kinnitasid protokolli ainsaks lepinguks, millest lähtuvad rahvusvahelised taotlused ja
registreeringud Madridi süsteemis. Seetõttu ei toimi enam rahvusvahelisi taotlusi ja registreeringuid
puudutavad kokkuleppe sätted.
27.
Madridi süsteemi õiguslik raamistik koosneb protokollist, reeglistikust ja haldusjuhendist.
Kajastades seda, et kokkulepe ei toimi enam, nimetati 1. veebruaril 2020 ühine juhend ümber
reeglistikuks.
28.

Kokkuleppe artikli 14 lõike 1 ja lõike 2 punkti a kohaldamise külmutamisel on alljärgnev mõju:
-

1

uued lepinguosalised ei saa ratifitseerida ainult kokkulepet ega ainult sellega liituda, vaid
saavad ratifitseerida kokkuleppe ja protokolli üheaegselt ning nendega üheaegselt liituda;

Alžeerias protokolli jõustumise kuupäev.
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-

riigid, kes on protokolli lepinguosalised, saavad liituda kokkuleppega;

-

kokkuleppe alusel ei saa enam esitada rahvusvahelist taotlust;

-

kokkuleppe alusel ei tehta ühtegi toimingut, sealhulgas hilisema märkimise taotluste
esitamist;

-

nii kokkuleppe kui ka protokolliga liitunud lepinguosaliste omavahelistes suhetes
kohaldatakse endiselt protokolli artikli 9sexies lõike 1 punkti b; ja

-

assamblee saab endiselt tegeleda kokkuleppe rakendamise küsimustega ning igal ajal
tagasi pöörata oma otsuse kokkuleppe artikli 14 lõike 1 ja lõike 2 punkti a kohaldamise
külmutamise kohta.

29.
Lisateavet kokkuleppe artikli 14 lõike 1 ja lõike 2 punkti a kohaldamise külmutamise otsuse
kohta saab dokumentidest MM/A/50/3 ja MM/A/50/52.

Kaitsesäte
30.
Protokoll ja kokkulepe olid iseseisvad, paralleelsed lepingud, iseseisva, kuid kattuva
liikmeskonnaga: ainult kokkuleppega ühinenud riigid, ainult protokolliga ühinenud riigid ja
organisatsioonid ning nii kokkuleppe kui ka protokolliga ühinenud riigid.
Enne 1. septembrit 2008: kaitsesättest tulenev kokkuleppe ülekaal
31.
Enne 1. septembrit 2008 reguleeris seda protokolli artikli 9sexies lõige 1, mis kandis nimetust
„kaitsesäte” ja mille kohaselt juhul, kui rahvusvahelise taotluse või rahvusvahelise registreeringu
päritoluamet või omaniku lepinguosalise amet oli nii kokkuleppe kui ka protokolliga ühinenud riigi amet,
kohaldati nii kokkuleppe kui ka protokolliga ühinenud märgitud lepinguosalise suhtes kokkulepet, mitte
protokolli. [Artikkel 9sexies(1)]
32.
Seetõttu rahvusvahelise taotluse puhul, mille päritoluamet või rahvusvahelise registreeringu
puhul omaniku lepinguosalise amet oli mõlema lepinguga ühinenud lepinguosalise amet, lähtus ainult
protokolliga ühinenud lepinguosalise märkimine (taotluses või hiljem märgituna) protokollist, ainult
kokkuleppega ühinenud lepinguosalise märkimine lähtus kokkuleppest ja kaitsesättest tulenevalt lähtus
mõlema lepinguga ühinenud lepinguosalise märkimine kokkuleppest. Tervikuna lähtus selline
rahvusvaheline registreering nii kokkuleppest kui ka protokollist.
33.
Enne 1. septembrit 2008 sisaldas artikli 9sexies lõige 2 sätet, et assamblee võib
kolmeneljandikulise häälteenamusega kaitsesätte kehtetuks tunnistada või selle rakendusala piirata
pärast kümne aasta möödumist protokolli jõustumisest, aga mitte enne viie aasta möödumist
kuupäevast, mil enamik kokkuleppe osalisi riike on saanud protokolli osalisteks. Kui need tingimused
olid täidetud võttis assamblee 2007. aasta novembris vastu artikli 9sexies muudatuse, mis koosnes
kaitsesätte kehtetuks tunnistamisest, koos lisasätetega, mis jätavad kõrvale teatud avaldused nende
lepinguosaliste vastastikustes suhetes, kes on ühinenud nii kokkuleppe kui ka protokolliga (vt lõikeid 31
kuni 35).
34.

Artikli 9sexies muudatus jõustus 1. septembril 2008.
Alates 1. septembrist 2008: protokolli ülekaal

35.
Alates 1. septembrist 2008 reguleerib mõlema lepinguga ühinenud lepinguosaliste vahelisi
suhteid puudutavat olukorda uus säte: protokolli artikli 9sexies lõike 1 punkt a. Vastavalt sellele sättele,
kui asjasse puutuva rahvusvahelise taotluse või registreeringu suhtes on päritoluamet või omaniku
lepinguosaline amet nii kokkuleppe kui ka protokolliga ühinenud riigi amet, siis selle lepinguosalise
märkimine, kes on samuti ühinenud mõlema lepinguga, lähtub protokollist, aga mitte kokkuleppest. See
on vastupidine olukord 31. lõikes kirjeldatule.

2

www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39948.
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36.
Seetõttu, kui rahvusvahelise taotluse päritoluamet või rahvusvahelise registreeringu omaniku
lepinguosalise amet on mõlema lepinguga ühinenud lepinguosalise amet, lähtub ainult protokolliga
ühinenud lepinguosalise märkimine (taotluses või hiljem märgituna) muidugi jätkuvalt protokollist, ainult
kokkuleppega ühinenud lepinguosalise märkimine lähtub samuti jätkuvalt kokkuleppest, aga vastavalt
uue artikli 9sexies lõike 1 punktist a tulenevatele õigustele lähtub mõlema lepinguga ühinenud
lepinguosalise märkimine kokkuleppe asemel protokollist.
37.
Artikli 9sexies lõike 1 punkt b muudab mõlema lepinguga ühinenud riikide vahelistes suhetes
kehtetuks protokolli artikli 5 lõike 2 punkti b ja artikli 5 lõike 2 punkti c kohase deklaratsiooni, mis sätestab
pikendatud keeldumistähtaja, või protokolli artikli 8 lõike 7 kohase deklaratsiooni, mis lubab
individuaallõivude taotlemist.
38.
See tähendab, et kui rahvusvahelise taotluse päritoluamet või rahvusvahelise registreeringu
omaniku lepinguosalise amet on mõlema lepinguga ühinenud lepinguosalise amet, lähtub mõlema
lepinguga ühinenud lepinguosalise märkimine (taotluses või hiljem märgituna) nüüd küll protokollist ja
mitte kokkuleppest, kuid on siiski kooskõlas protokolli artikli 5 lõike 2 punktis a, artikli 7 lõikes 1 ja artikli
8 lõikes 2 sätestatud tavakorraga, mis tähendab üheaastast esialgse keeldumise teate tähtaega ning
lisalõivude ja täiendavate lõivude maksmist, olenemata asjaolust, et asjasse puutuv lepinguosaline võib
olla deklareerinud pikendatud tähtaja esialgsest keeldumisest teatamiseks või soovi saada
individuaallõive.
39.
Artikli 9sexies lõike 2 kohaselt, pärast kolme aasta möödumist 1. septembrist 2008 vaatab
assamblee artikli 9sexies lõike 1 punkti b sätte uuesti läbi. Pärast läbivaatamist võib assamblee selle
kolmeneljandikulise häälteenamusega kehtetuks tunnistada või selle rakendusala piirata. Selline
läbivaatamine toimus 2011. aastal3, mil märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi
õigusliku arendamise töörühm (edaspidi töörühm) otsustas soovitada assambleel mitte enam artikli
9sexies lõike 1 punkti b läbi vaadata. [Artikkel 9sexies (2)]

PROTOKOLLIGA ÜHINEMINE
40.
Kõik tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni liikmesriigid võivad ühineda protokolliga.
[Artikkel 14(1)(a)]
41.
Protokollile allakirjutanud riik (protokoll oli allakirjutamiseks avatud 1989. a lõpuni) võib sellega
ühineda, deponeerides oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi (edaspidi
ratifitseerimisdokument). Muul juhul võib riik protokolliga ühineda, deponeerides ühinemisdokumendi.
[Artikkel 14(2)]
42.
Riikidevaheline organisatsioon võib ühinemisdokumenti deponeerides ühineda protokolliga
eeldusel, et on täidetud järgmised tingimused: [Artikkel 14(1)(b)]
-

vähemalt üks organisatsiooni liikmesriik on ühinenud Pariisi konventsiooniga; ja

-

organisatsioonil on regionaalne amet organisatsiooni territooriumil kehtivate märkide
regist-reerimiseks, eeldusel, et selle ameti puhul ei ole kohustuslik protokolli artikli 9quater
kohane teade (vt lõikeid 47 kuni 49).

43.
Väljend „lepinguosaline” hõlmab kõiki riike või riikidevahelisi organisatsioone, kes on ühinenud
protokolliga. [Reegel 1(iii)]
44.
Ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid tuleb deponeerida WIPO peadirektori (edaspidi
peadirektor) kätte. Peadirektor teatab kõigile lepinguosalistele igast protokolli ratifitseerimis- või
ühinemisdokumendi deponeerimisest ja nendes dokumentides sisalduvatest deklaratsioonidest.
Asjasse puutuva lepinguosalise suhtes jõustub protokoll kolme kuu möödumisel ratifitseerimis- või
ühinemisdokumendi deponeerimisest peadirektori kätte. [Artikkel 14(3)] [Artikkel 14(4)(b)]

3

Vaata dokumenti MM/LD/WG/9/5:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_9/mm_ld_wg_9_5.pdf.
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LEPINGUOSALISTE AVALDUSED JA TEATED
45.
Protokollis ja reeglistikus on lepinguosaliste jaoks sätestatud võimalus esitada rahvusvahelise
registreerimissüsteemi toimimise kohta deklaratsioone ning teateid.
46.
Lepinguosaliste esitatud deklaratsioonide kohta saab teavet WIPO veebilehelt aadressil
https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html.

Mitme riigi ühine amet
47.
Mitu riiki, kes on kõik ühinenud protokolliga ja on leppinud kokku võtta vastu märke käsitlevad
ühtlustatud õigusaktid, võivad peadirektorile teatada, et nende riikide riigisisesed ametid asendatakse
märkide registreerimise ühise ametiga ning protokolli mõttes loetakse nende riikide territooriumid üheks
riigiks. See teade jõustub pärast kolme kuu möödumist päevast, mil peadirektor teatas sellest teistele
lepinguosalistele. [Artikkel 9quater]
48.
Sellise teate puhul ei loeta asjaomast ametit riikidevahelise organisatsiooni ametiks (vt lõiget
42); protokolli osalised on asjaomased riigid, mitte ühine amet või organisatsioon, mille alla need on
koondatud.
49.
Esitatud on vaid üks selline teade: ühise ametina protokolli mõttes tegutseb Beneluxi
Intellektuaalomandi Amet, kes registreerib Belgias, Hollandis ja Luksemburgis kehtivaid märke.4

Territoriaalne toime
50.
Protokolli alusel laieneb rahvusvahelise registreeringu kaitse ainult sõnaselgelt märgitud
lepinguosalistele. [Artikkel 3bis]

Olemasolevate märkide kohta kehtivad piirangud
51.
Iga riik või riikidevaheline organisatsioon võib protokolli ratifitseerides või sellega ühinedes
deklareerida, et rahvusvahelisi registreeringuid, mis on jõustunud enne protokolli jõustumise kuupäeva
selles riigis või organisatsioonis, ei saa temale laiendada. Sellist avaldust ei saa teha pärast
ratifitseerimist või ühinemist. Sellise deklaratsiooni puhul saab kaitset taotleda ainult uue rahvusvahelise
taotluse abil, kus on märgitud see lepinguosaline. [Artikkel 14(5)]

Keeldumisest teatamise tähtaja pikendamine
52.
Iga lepinguosaline võib deklareerida, et selle lepinguosalise ameti jaoks on kaitse andmisest
keeldumisest teatamise tähtaeg ühe aasta asemel 18 kuud. Selles deklaratsioonis võib ka täpsustada,
et protesti tõttu kaitse andmisest keeldumisest võib teatud tingimustel teatada pärast 18-kuulise tähtaja
lõppu. [Artikkel 5(2)(b) ja (c)]
53.
Meeles tuleb aga pidada, et artikli 9sexies lõike 1 punkt b muudab nii kokkuleppe kui ka
protokolliga ühinenud riikide vahel kehtetuks artikli 5 lõike 2 punkti b ja punkti c kohase deklaratsiooni
(vt lõikeid 32 kuni 37). [Artikkel 9sexies (1)]
54.
Artikli 5 lõike 2 punkti b ja punkti c kohase deklaratsiooni võib teha ratifitseerimis- või
ühinemisdokumendis. Selle võib teha ka hiljem ja sellisel juhul jõustub deklaratsioon kolme kuu
möödumisel selle laekumisest peadirektori kätte. [Artikkel 5(2)(d)]

Esialgsele keeldumisele järgnenud otsusest teatamine
55.
Lepinguosalise amet võib deklareerida, et tema õigusaktide järgi kuulub iga Rahvusvahelisele
Büroole teatatud esialgne keeldumine ametis uuesti läbivaatamisele, olenemata sellest, kas omanik on
uuesti läbivaatamist soovinud, ja iga läbivaatamise tulemusena tehtud otsus võib olla aluseks ametis
toimuvale uuele läbivaatamisele või apellatsioonikaebusele. [Reegel 17(5)(d)]

Kuni 1. septembrini 2006 kandis Beneluxi Intellektuaalomandi Amet (BOIP) nimetusi Beneluxi Kaubamärgiamet
ja Beneluxi Disainiamet. BOIP on Beneluxi Intellektuaalomandi Organisatsiooni asutus.
4
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56.
Kui selline deklaratsioon on tehtud ja ametil ei ole võimalik edastada eelnimetatud otsust otse
omanikule, saadab amet Rahvusvahelisele Büroole avalduse (kooskõlas reegli 18ter lõikega 2 või 3),
et esialgne keeldumine on tagasi võetud ning märgile on antud asjaomases lepinguosalises kaitse kõigi
või osa taotletud kaupade ja teenuste suhtes, või avalduse, mis kinnitab esialgset täielikku kaitse
andmisest keeldumist asjaomases lepinguosalises, olenemata asjaolust, et nimetatud ametis ei ole
menetlus veel lõppenud. Vastavalt reegli 18ter lõikele 4 saadetakse kõik märgi kaitset mõjutavad uued
otsused Rahvusvahelisele Büroole.
57.
See deklaratsioon on mõeldud ametitele, kes praktilistel või juriidilistel põhjustel ei saa saata
esialgse keeldumise ex officio uuesti läbivaatamisele järgnevaid otsuseid otse omanikule või tema
esindajale. Otsuse saatmine Rahvusvahelisele Büroole, kes omakorda edastab selle omanikule või
esindajale, tähendab, et omanikke ei ole ilma jäetud võimalusest nõuda ametilt täiendavat otsuse
läbivaatamist.
58.
Lepinguosalise amet võib deklareerida, et tema õigusaktide järgi ei kuulu Rahvusvahelisele
Büroole teatatud ex officio esialgne keeldumine ametis uuesti läbivaatamisele. Kui selline deklaratsioon
on tehtud, peab iga ex officio esialgne keeldumine sisaldama reegli 18ter lõike 2 punktis ii või lõikes 3
sätestatud avaldust (mis tavaliselt teatatakse alles pärast seda, kui ametis on menetlus lõppenud),
milles märgitakse ära kaubad ja teenused, mille suhtes on asjaomases lepinguosalises märgile kaitse
antud, või avalduse, mis kinnitab esialgset täielikku märgile kaitse andmisest keeldumist asjaomases
lepinguosalises. [Reegel 17(5)(e)]

Individuaallõivud
59.
Iga lepinguosaline võib deklareerida, et kõigi rahvusvaheliste registreeringute eest, milles ta on
märgitud (kas rahvusvahelises taotluses või hiljem märgituna), ja iga sellise registreeringu pikendamise
eest soovib ta saada nn individuaallõivu. Sellise lõivu määra peab kehtestama lepinguosaline ja
märkima selle deklaratsioonis; hilisemate deklaratsioonidega saab seda lõivumäära muuta. Määratud
lõiv ei tohi olla suurem lõivust, mis laekuks lepinguosalise ametile selle märgi registreerimise eest
kümneks aastaks või sellise registreeringu pikendamise eest kümneks aastaks, millest on maha arvatud
rahvusvahelises menetluses tekkiv kulude sääst. Nimetatud sääst tekib seetõttu, et rahvusvaheline
menetlus säästab lepinguosaliste ameteid vorminõuete ekspertiisist, kaupade ja teenuste
klassifitseerimisest ja rahvusvaheliselt registreeritud märgi avaldamisest. [Artikkel 8(7)(a)]
60.
Individuaallõivude deklaratsiooni võib teha ratifitseerimis- või ühinemisdokumendis.
Deklaratsiooni võib teha ka hiljem; sellisel juhul jõustub see kolme kuu möödumisel selle laekumisest
peadirektori kätte või deklaratsioonis märgitud hilisemal kuupäeval. Niisugusel juhul võib
individuaallõivu nõuda ainult sellise rahvusvahelise registreeringu eest, mille kuupäev on sama või
hilisem kui deklaratsiooni jõustumise kuupäev. [Artikkel 8(7)(b)]
61.
Lepinguosaline, kes teeb või on teinud deklaratsiooni individuaallõivude kohta, võib teatada
peadirektorile, et individuaallõiv koosneb kahest osast, kusjuures esimene osa tuleb tasuda
rahvusvahelise taotluse või selle lepinguosalise hilisema märkimise esitamisel ning teine osa tuleb
tasuda hilisemal kuupäeval, mis määratakse kindlaks vastavalt selle lepinguosalise õigusele (praktikas
siis, kui amet leiab pärast sisulist ekspertiisi, et märk täidab kaitse saamise tingimusi). Kaheosaline
makse peaks kajastama asjaomases lepinguosalises rakendatavat lõivusüsteemi, nimelt asjaolu, et
riigisiseselt võidakse taotlejalt nõuda taotluse esitamisel taotluslõivu ja üksnes siis, kui taotlus on heaks
kiidetud, registreerimislõivu. [Reegel 34(3)(a)]
62.
Selle teate jõustumise kuupäeva ei täpsusta ükski säte. Seega, kui see esitatakse samal ajal
individuaallõivu maksmist nõudva deklaratsiooniga, jõustub see nimetatud deklaratsiooniga samal ajal.
Kui teade tehakse pärast individuaallõivu deklaratsiooni, jõustub see Rahvusvahelise Büroo ja
asjaomase ameti vahel kokkulepitud kuupäeval, võttes eelkõige arvesse deklaratsiooni avaldamiseks
vajalikku aega.
63.
Kui lepinguosaline ei ole deklareerinud, et ta soovib saada individuaallõivu, saab ta osa
lisalõivude ja täiendavate lõivudena laekuvast sissetulekust (s.o lõivude tavarežiim) (vt lõikeid 292 kuni
299). Kui lepinguosaline on deklareerinud, et ta soovib saada individuaallõive, siis on ta sellega
loobunud eelnimetatud sissetuleku osast. [Artikkel 8(7)(a)]
64.
Individuaallõivu võib nõuda ainult juhul, kui selle kohaldamist ei lükata kõrvale artikli 9sexies
lõike 1 punkti b alusel (vt lõikeid 37 ja 38).
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Hilisemate märkimiste esitamine
65.
Rahvusvahelise registreeringu geograafilist ulatust on võimalik laiendada lepinguosaliste
hilisema märkimise abil. Rahvusvahelise registreeringu omanik võib esitada hilisemaid märkimisi
Rahvusvahelisele Büroole ise või oma lepinguosalise ameti kaudu. Omaniku seisukohast on eelistatum
esitada hilisem märkimine vahetult Rahvusvahelisele Büroole hilisema märkimise veebivahendi kaudu.

Märgi kavatsetava kasutamise avaldus
66.
Kui lepinguosaline nõuab pärast tema protokollikohast märkimist avalduse esitamist märgi
kavatsetava kasutamise kohta, peab ta sellest teatama peadirektorile. Kui lepinguosaline nõuab
avaldusele taotleja allkirja (st esindaja allkirjast ei piisa) või avalduse esitamist eraldi ametlikul vormil
rahvusvahelise taotluse lisana, peavad need nõuded sisalduma lepinguosalise teates, milles tuleb ära
märkida ka nõutud avalduse täpne sõnastus. Kui lepinguosaline nõuab avalduse esitamist ühes kolmest
ametlikust keelest (isegi kui rahvusvaheline taotlus ei ole selles keeles), peab nõutud keel olema
märgitud lepinguosalise teates. [Reegel 7(2)]
67.
Selle teate võib esitada ratifitseerimis- või ühinemisdokumendis. Teate võib esitada ka hiljem,
sel juhul jõustub see kolme kuu möödumisel laekumisest peadirektori kätte või hilisemal teates märgitud
kuupäeval. Teate võib igal ajal tagasi võtta; tagasivõtmine jõustub tagasivõtmisteate laekumise
kuupäeval või mõnel hilisemal teates märgitud kuupäeval. [Reegel 7(3)(a)] [Reegel 7(3)(b)]

Deklaratsioon, et litsentside kandmine rahvusvahelisse registrisse ei kehti
68.
Kui lepinguosalise ameti õigusaktid ei sätesta kaubamärgilitsentside registrisse kandmist, võib
amet teatada peadirektorile, et litsentside kandmine rahvusvahelisse registrisse ei kehti selles
lepinguosalises. Selle deklaratsiooni võib teha igal ajal, selle tagasivõtmist aga ei ole sätestatud.
[Reegel 20bis(6)(a)]
69.
Kui lepinguosalise ameti õigusaktid sätestavad kaubamärgilitsentside registrisse kandmise,
võib amet teatada peadirektorile, et litsentside kandmine rahvusvahelisse registrisse ei kehti selles
lepinguosalises. Selle deklaratsiooni võib teha üksnes enne reegli 20bis jõustumiskuupäeva (nimelt
enne 1. aprilli 2002) või enne lepinguosalise protokolliga ühinemise kuupäeva. Selle võib igal ajal tagasi
võtta. [Reegel 20bis(6)(b)]

Deklaratsioon, et lepinguosaline ei esita reegli 27bis lõike 1 kohaseid rahvusvahelise
registreeringu jagamise taotlusi
70.
Kui lepinguosalise ameti õiguses ei ole sätestatud märgi registreerimistaotluse või
registreeringu jagamist, oli ametil võimalus enne reegli 27bis jõustumise kuupäeva (1. veebruari 2019)
või enne lepinguosalise protokolliga ühinemise kuupäeva peadirektorile teatada, et ta ei esita
Rahvusvahelisele Büroole rahvusvahelise registreeringu jagamise taotlusi. [Reegel 27bis(6)]
71.
Rahvusvaheliste registreeringute omanikud ei saa taotleda rahvusvahelise registreeringu
jagamist selle lepinguosalise suhtes, kes on esitanud reegli 27bis lõike 6 kohase deklaratsiooni.

Deklaratsioon, et lepinguosaline ei esita reegli 27ter lõike 2 punkti a kohaseid
jagamisest tulenevaid rahvusvaheliste registreeringute liitmise taotlusi
72.
Kui lepinguosalise ameti õiguses ei ole sätestatud märkide registreeringute liitmist, oli ametil
võimalus enne reegli 27ter jõustumise kuupäeva (1. veebruari 2019) või enne lepinguosalise
protokolliga ühinemise kuupäeva peadirektorile teatada, et ta ei esita Rahvusvahelisele Büroole
jagamisest tulenevate rahvusvaheliste registreeringute liitmise taotlusi. [Reegel 27ter(2)(b)]
73.
Rahvusvaheliste registreeringute omanikud ei saa taotleda jagamisest tulenevate
rahvusvaheliste registreeringute liitmist selle lepinguosalise suhtes, kes on esitanud reegli 27ter lõike 2
punkti b kohase deklaratsiooni.
74.
Reeglite 27bis lõike 6 ja 27ter lõike 2 punkti b kohased deklaratsioonid võib igal ajal tagasi võtta.
Sel juhul saavad rahvusvaheliste registreeringute omanikud esitada reegli 27bis lõike 1 või reegli 27ter
lõike 2 punkti a kohaseid taotlusi selle lepinguosalise suhtes, kes on teatanud peadirektorile asjakohase
deklaratsiooni tagasivõtmisest.
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Teade reegli 27bis lõike 1 või reegli 27ter lõike 2 punkti a ühildamatuse kohta
lepinguosalise õigusega
75.
Iga lepinguosalise ametil oli võimalus enne reegli 27bis lõike 1 või reegli 27ter lõike 2 punkti a
jõustumist (nimelt enne 1. veebruari 2019) või enne lepinguosalise protokolliga ühinemise kuupäeva
teatada peadirektorile, et reegli 27bis lõige 1 või reegli 27ter lõike 2 punkt a ei ühildu selle lepinguosalise
õigusega. [Reegel 40(6)]
76.
Reegel või reeglid, mida reegli 40 lõike 6 kohane teade puudutab, ei rakendu lepinguosalise
suhtes, kes on saatnud sellise teate. Selle tulemusena ei saa rahvusvaheliste registreeringute omanikud
esitada reegli 27bis lõike 1 või reegli 27ter lõike 2 punkti a kohaseid taotlusi selle lepinguosalise suhtes
enne, kui teade on tagasi võetud.

Lõivude kogumine ja edastamine
77.
Rahvusvahelise registreeringuga seotud lõivud võib taotleja või omanik maksta otse
Rahvusvahelisele Büroole. Lepinguosalise amet võib lubada taotlejal või omanikul tasuda lõivud ka
nimetatud ameti kaudu. Amet, kes on nõus lõive koguma ja neid Rahvusvahelisele Büroole edastama,
peab teatama sellest peadirektorile. Rahvusvahelisele Büroole tasutavad lõivud tuleb maksta Šveitsi
valuutas, ehkki amet võib lõivud koguda mõnes teises valuutas. [Reegel 34(2)] [Reegel 35(1)]

Toime jätkumine õigusjärglases riigis
78.
Iga riik (õigusjärglane riik), kelle territoorium oli enne selle riigi iseseisvumist osa lepinguosalise
(õiguseelneja) territooriumist, võib esitada peadirektorile järjepidevusavalduse protokolli kohaldamise
jätkamise kohta. Kui selline avaldus on esitatud, võib enne õigusjärglase riigi nimetatud kuupäeva
õiguseelneja lepinguosalises kehtinud rahvusvahelise registreeringu omanik nõuda, et rahvusvahelise
registreeringu kaitse jätkuks õigusjärglases riigis (vt ka lõikeid 771 kuni 774). [Reegel 39]

Teadete ja deklaratsioonide avaldamine
79.
Eelnimetatud teated või deklaratsioonid avaldatakse Rahvusvahelise Büroo bülletäänis.
[Reegel 32(2)]

ALANDATUD LÕIVUD VÄHIM ARENENUD RIIKIDEST PÄRIT TAOTLEJATELE
80.
Taotleja, kellel on tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte või alaline elukoht vähim arenenud
riigis või kes on vähim arenenud riigi (vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kehtestatud
nimekirjale) kodanik ja kes esitab rahvusvahelise taotluse sellise riigi kaubamärgiameti kui päritoluameti
vahendusel, peab maksma ainult 10% põhilõivust. See on kajastatud lõivude loetelus ja sisestatud
lõivukalkulaatorisse Madridi süsteemi veebilehel (https://madrid.wipo.int/feecalcapp/).
81.
Vähim arenenud riikide nimekirja peab ja uuendab regulaarselt Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon (ÜRO) ning sellega võib tutvuda ÜRO veebilehel https://www.un.org/en/. Nimekirjaga
võib tutvuda ka aadressil https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-countrycategory/ldcs-at-a-glance.html.

LISATEAVE MADRIDI SÜSTEEMI KOHTA
82.
Rahvusvaheliste märkide registreerimise süsteemi kohta on palju teavet WIPO veebilehel
(https://www.wipo.int/portal/en/index.html) pealkirja „Madrid – The International Trademark System“
(Madrid – rahvusvaheline kaubamärgisüsteem) all. Lisaks üldteabele sisalduvad sellel veebilehel:
-

protokolli, reeglistiku ja haldusjuhendi täistekstid;

-

käesoleva juhendi täistekst;

-

protokolli ja kokkuleppe lepinguosaliste nimekiri koos vastava lepinguga ühinemise
kuupäevaga ning märkega vastavalt protokollile tehtud deklaratsioonide kohta;
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-

teave lepinguosaliste õiguse („WIPO Lex“) ja praktika kohta;

-

Rahvusvahelise Büroo ametlikud ja soovitatavad vormid;

-

kehtivad lõivud, sh individuaallõivud;

-

e-lõivukalkulaator rahvusvahelise registreerimise taotluse, hilisema märkimise või
pikendamisega seotud lõivude (sh individuaallõivude) arvutamiseks;

-

Rahvusvahelise Büroo teadaanded (näiteks uusi liitumisi või juhendi muudatusi
puudutavad);

-

rahvusvaheliste registreeringute iga-aastane ja igakuine statistika ning käimasoleva
menetluse statistika;

-

koosolekuid ja seminare puudutav teave;

-

WIPO Rahvusvaheliste Märkide Bülletään;

-

veebivahend Madrid Monitor, mis võimaldab ligipääsu teabele rahvusvaheliste
registreeringute kohta, mis on kehtivatena rahvusvahelises registris või mis on
registreeritud alates 1. aprillist 1996 ja kehtivuse kaotanud. See võimaldab ka ligipääsu
Rahvusvahelises Büroos menetluses olevate rahvusvaheliste taotluste, hilisemate
märkimiste ja kaupade/teenuste loetelude piiramise taotluste staatusele reaalajas (vt
lõikeid 87 kuni 90). Huvi pakkuvate rahvusvaheliste registreeringute või taotluste staatuste
muutumise kohta saab tellida e-posti aadressile teavitusi ja pääseb ligi WIPO
Rahvusvaheliste Märkide Bülletäänile;

-

Member Profile Database (MPD), mis on lepinguosaliste õiguse ja ekspertiisitoimingute
kohta teavet sisaldav veebivahend;

-

Madrid Goods & Services Manager (edaspidi MGS), mis on veebivahend taotlejatele ja
nende esindajatele kaupade ning teenuste loetelude koostamiseks;

-

rahvusvahelises taotluses kaupade ja teenuste klassifitseerimise ekspertiisijuhend
(https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/pdf/madrid_examination_guidelines.pd f);

-

Madrid Portfolio Manager (MPM), mis on rahvusvaheliste registreeringute omanikele ja
nende esindajatele oma rahvusvaheliste kaubamärkide portfellidele juurdepääsu
võimaldav veebiteenus;

-

Madrid Electronic Alert (MEA), mis on tasuta „jälgimisteenus“ asjast huvitatuile
konkreetsete rahvusvaheliste kaubamärkide registreeringute staatuste jälgimiseks. Tellijad
saavad igapäevaselt e-kirjaga teavitusi, kui rahvusvahelisse registrisse on kantud
muudatus.

AVALIK TEAVE RAHVUSVAHELISTE TAOTLUSTE JA RAHVUSVAHELISTE
REGISTREERINGUTE KOHTA
83.
Igaühele, kes soovib saada teavet rahvusvahelisest registrist või mõne rahvusvahelise taotluse
või registreeringu kohta või üldist teavet märkide rahvusvahelise registreerimise süsteemi
funktsioneerimise kohta, on kättesaadavad järgmised teabeallikad.

Bülletään
84.
Rahvusvahelise Büroo välja antav WIPO Rahvusvaheliste Märkide Bülletään (edaspidi
bülletään) avaldatakse igal nädalal Madridi süsteemi veebilehel. Bülletään sisaldab kõiki avaldamisele
kuuluvaid andmeid uute rahvusvaheliste registreeringute, pikendamiste, hilisemate märkimiste ja teiste
rahvusvahelisi registreeringuid mõjutavate muudatuste kohta. Bibliograafilised andmed on tähistatud
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WIPO INID-koodidega (INID – rahvusvaheliselt kokku lepitud numbrid andmete tuvastamiseks
(Internationally agreed Numbers for the Identification of Data)), st standardi ST.60 („Soovitus märke
puudutavate bibliograafiliste andmete tähistamiseks”) koodidega ja standardi ST.3 („Soovitatud
kahetähelised koodid riikide, teiste territoriaalsete üksuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide
tähistamiseks, kes annavad välja või registreerivad tööstusomandiga seotud dokumente”) koodidega.
Bülletäänis kasutatud koodid ja nendega seotud bibliograafilised andmed on ära toodud igas bülletääni
numbris. [Reegel 32(1)] [Reegel 32(3)]
85.
Bülletään sisaldab ka üldsusele huvi pakkuvat teavet, nagu lepinguosaliste vastavalt protokollile
või reeglistikule tehtud deklaratsioonid ja teated, mis puudutavad teatud nõudeid, protokolli artikli 8 lõike
7 kohased individuaallõivude määrad või teave päevade kohta, mil Rahvusvaheline Büroo on suletud.
[Reegel 32(2)]
86.

Bülletään on kättesaadav Madrid Monitori kaudu (https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/).

Madrid Monitor
87.
Kõigi jõusolevate rahvusvaheliste registreeringute hetkeseis, k.a Rahvusvahelises Büroos
menetletavaid rahvusvahelisi taotlusi ja hilisemaid märkimisi puudutav teave, avaldatakse
Rahvusvahelise Büroo andmebaasis Madrid Monitor. See andmebaas sisaldab kõigi jõusolevate
registreeringute bibliograafilisi andmeid ja nende registreeritud märkide kujutisi, mis sisaldavad erilisi
tähti või kujundelemente või koosnevad nendest. Andmed tehakse kättesaadavaks Madrid Monitori
igapäevaste ajakohastamisfailidega, mis on allalaaditavad internetist. Madrid Monitori ajakohastatakse
iga päev ja see on avalikkusele tasuta kättesaadav aadressil https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/.
Madrid Monitori kaudu on kättesaadav bülletään. [Reegel 33]
88.
Madrid Monitor on tõhus abivahend kaubamärgivolinikele ja -agentidele otsingute tegemisel.
Ehkki püütakse tagada, et Madrid Monitoris sisalduv teave peegeldaks täpselt rahvusvahelisse
registrisse kantud andmeid, on ainus ametlik väljaanne bülletään ja Rahvusvahelise Büroo ainsad
ametlikud avaldused rahvusvahelisest registrist mõne rahvusvahelise registreeringu kohta on tõendatud
registriväljavõtted, mida Rahvusvaheline Büroo annab välja vastava taotluse alusel (vt lõikeid 102 kuni
105).
89.
Rahvusvaheline Büroo püüab jätkuvalt täiendada Madrid Monitoris kasutajatele kättesaadavat
teavet. Sel eesmärgil sisaldab andmebaas asjakohaseid avaldusi kõigi rahvusvahelises registreeringus
märgitud lepinguosaliste suhtes, nimelt et kuigi esialgse keeldumise teate tähtaeg on lõppenud, ei ole
Rahvusvahelises Büroos ühtegi esialgse keeldumise teadet registrisse kantud. Eelnimetatud avaldus
avaldatakse Madrid Monitoris kolm kuud pärast kohaldatava keeldumistähtaja lõppu.
90.
Lisaks on Rahvusvaheline Büroo teinud Madrid Monitoris kättesaadavaks digikoopiad reeglite
17, 18bis, 18ter ja 19 kohastest teadetest, mis on saabunud Rahvusvahelisse Büroosse alates
1. jaanuarist 2005 ning millele vastav rahvusvaheline registreering on rahvusvahelises registris.
Kasutajatele on need kättesaadavad PDF-vormingus vastava pealkirja ja INID-koodi all. See puudutab
näiteks kaitse andmise avaldusi, esialgse keeldumise teateid, lõplikke otsuseid (täieliku esialgse
keeldumise kinnitamise avaldusi või esialgsele keeldumisele järgnevaid kaitse andmise avaldusi),
teateid täiendavate otsuste või kehtetuks tunnistamiste kohta.

Rahvusvahelise taotluse esitamisel ja rahvusvahelise registreeringu haldamisel
abistavad veebiteenused
WIPOs on loodud mitmeid kasutajate vajadustele kohandatud veebivahendeid, et abistada
kaubamärgitaotlejaid nende kaubamärgi elutsükli igas etapis.
Madridi taotluse täitmise abivahend
91.
Madridi taotluse täitmise abivahend on ametliku MM2 vormi e-versioon, mida taotlejad saavad
kasutada Madridi süsteemis rahvusvahelise taotluse esitamiseks. See uus abivahend on kättesaadav
taotlejaile, kelle päritoluamet ei paku Madrid e-Filingu teenust või ameti enda e-taotlust. Madridi taotluse
täitmise abivahend salvestab kogu nõutava teabe rahvusvahelise taotluse intuitiivseks ja lineaarseks
täitmiseks. Pärast täitmist on rahvusvaheline taotlus kättesaadav PDF-vormingus, mille taotleja saab
saata päritoluametisse kinnitamiseks. Taotluse täitmiseks nõutavad andmed võib importida otse
päritoluameti riigi- või regioonisiseste kaubamärkide andmebaasist. See säästab aega ja vaeva ning
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vähendab puuduste tekkimise riski, muutes sellega rahvusvahelise taotluse esitamise protsessi
efektiivsemaks ja täpsemaks. Madridi taotluse täitmise abivahendit kasutades saab taotleja kontrollida
kaupade ja teenuste loetelu ning lasta selle tõlkida automaatselt MGSi abil, mis on integreeritud. Lõive
saab tasuda WIPOle avatud konto kaudu (https://www.wipo.int/finance/en/current_account/index.html),
pangaülekandega või krediitkaardiga.
92.
Madridi taotluse täitmise abivahend on tasuta avalikkusele kättesaadav aadressil
https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/. Taotlejad saavad kontrollida, kas nad saavad seda
abivahendit kasutada taotluse esitamiseks oma päritoluameti kaudu või mitte.
Madrid Goods & Services Manager
93.
Madrid Goods & Services Manager (MGS) on veebivahend, mille kaudu pääseb ligi kaupade ja
teenuste andmebaasile. See on kaubamärgitaotlejatele abiks rahvusvahelises taotluses esitatava
kaupade ja teenuste loetelu koostamisel. MGSi kaudu pakutakse termineid märkide registreerimisel
kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni (edaspidi Nizza klassifikatsiooni)
alfabeetilisest loendist ning lisaks ka palju laiemat valikut Rahusvahelise Büroo ja paljude Madridi
süsteemi kuuluvate intellektuaalomandiametite poolt aktsepteeritavate terminite loendist. Selliste
aktsepteeritavate terminite kasutamine võimaldab taotlejal vältida Rahvusvaheliselt Büroolt
puuduseteadete saamist. Aktsepteeritavad kaupade ja teenuste nimetused on esitatud Madridi
süsteemi kolmes keeles ning lisaks ka mitmes teises keeles. MGSis on võimaldatud kaupade ja
teenuste loetelu kohene tõlge nendest keeltest kõigisse teistesse MGSis saada olevatesse keeltesse.
MGSis on võimalik kontrollida, kas Rahvusvahelise Büroo aktsepteeritav kaupade või teenuste loetelu
on ka aktsepteeritav Madridi süsteemi lepinguosalise poolt, keda soovitakse taotluses või hilisema
märkimisena ära märkida. Selle abil saab vältida esialgsete keeldumiste saamist ja valmistada ette
samased üheaegsed loetelu piirangud rahvusvahelises taotluses või hilisemas märkimises. MGS on
tasuta avalikkusele kättesaadav aadressil https://webaccess.wipo.int/mgs/.
Member Profile Database
94.
Member Profile Database (MPD) on lepinguosaliste õiguse ja nende kaubamärgiametite
praktika kohta teavet sisaldav veebivahend. See aitab taotlejail mõista neile huvi pakkuvatel sihtturgudel
kehtivaid reegleid ja menetlust, sh tähtaegu keeldumisteadetele ja vaidlustamisele vastamiseks, uuesti
läbivaatamise avalduste esitamiseks või edasi kaebamiseks. MPD aitab taotlejail täita ka
kaubamärkidele sihtturgudel kehtivaid nõudeid ja aru saada rahvusvahelise taotluse päritoluameti
kaudu esitamise menetlusest. MPD on tasuta avalikkusele kättesaadav aadressil
https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/.
Madrid Portfolio Manager
95.
Madrid Portfolio Manager (MPM) on rahvusvaheliste registreeringute omanikele ja nende
esindajatele oma rahvusvaheliste kaubamärkide portfellidele juurdepääsu võimaldav veebiteenus.
Kaubamärgiomanikul on kasutajakonto, mille kaudu saab e-ligipääsu rahvusvahelisse registrisse, et
näha reaalajas kõiki oma rahvusvaheliste registreeringutega tehtavaid toiminguid. Teenus võimaldab
kaubamärgiomanikul ka korraldada oma rahvusvaheliste registreeringutega seotud toiminguid nagu
omaniku nime ja/või aadressi muutumine, hilisema märkimise esitamine, rahvusvahelise registreeringu
pikendamine ja lõivude maksmine. MPM on kaubamärgiomanikele ja nende esindajatele tasuta
kättesaadav aadressil https://ipportal.wipo.int/.
Madrid Monitor
96.
Madrid Monitor on abivahend rahvusvaheliste taotluste ja registreeringute staatuste ning kõigi
rahvusvaheliste kaubamärkidega toimunud muudatuste jälgimiseks. Madrid Monitor pakub mitmeid
võimalusi ja funktsioone. See võimaldab taotlejatel jälgida kaubamärgi registreeringute ja nendega
seotud taotluste staatust reaalajas, sh omaniku muutumist ning kehtivusaja pikendamist. Kui kaubamärk
on registreeritud, on Madrid Monitori abil võimalik jälgida selle menetluse edenemist ja saada teada,
kus on märgile kaitse antud või sellest keeldutud. Lisaks saab Madrid Monitori abil tellida e-posti
aadressile teavitusi huvi pakkuvate kaubamärkide andmete muutmise kohta ja selle kaudu pääseb ligi
bülletäänile.
Madrid
Monitor
on
avalikkusele
tasuta
kättesaadav
aadressil
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/.

20

Märkide rahvusvahelise registreerimise juhend

E-pikendamine
97.
Rahvusvahelise registreeringu kehtivusaega on võimalik pikendada elektroonselt WIPO
IO-portaalis (E-Renewal). Pikendamislõive võib tasuda krediitkaardiga või WIPOle avatud konto kaudu.
E-hilisem märkimine
98.
Rahvusvahelise registreeringu õiguskaitse geograafilist ulatust on võimalik laiendada
elektroonse hilisema märkimise abil (E-Subsequent Designation).
E-makse
99.
E-makse abil on võimalik tasuda rahvusvaheliste taotluste või registreeringute lõivude
võlgnevusi vastavalt WIPO puuduseteadetele või muudele teadetele, kus märgitakse ära sätestatud
tähtajaks maksmisele kuuluv lõivude summa. Need maksed võib teha krediitkaardiga või WIPOle avatud
konto kaudu.
E-vormid
100.
Madridi süsteemi registriosakonnas töötatakse välja e-vorme eri toimingute jaoks, nagu näiteks
omaniku õiguste piiramine (tühistamine, loobumine, kaupade/teenuste loetelu piirang), omaniku
muutumine ja esindaja lisamine või muutmine.

Väljavõtted rahvusvahelisest registrist
101.
Lõivude loetelus ettenähtud lõivu tasumisel võib igaüks Rahvusvahelisest Büroost tellida
kehtivate või kehtivuse kaotanud rahvusvaheliste registreeringute andmete kohta järgnevaid kinnitatud
dokumente. [Artikkel 5ter(1)]
-

Üksikasjalik väljavõte on rahvusvahelise registreeringu olukorra analüüs. Sinna kuulub
kinnitatud koopia rahvusvahelisest registreeringust sellisel kujul, nagu see algselt
bülletäänis avaldati, koos üksikasjadega võimalike hilisemate muudatuste, keeldumiste,
kehtetuks tunnistamiste, kaitse andmise teadete, paranduste või kehtivusaja pikendamiste
kohta, mis on väljavõtte tegemise ajaks rahvusvahelisse registrisse kantud. Üksikasjalik
väljavõte on kättesaadav rahvusvahelise registreeringu taotluse algses keeles, kuid selle
pealmise lehekülje võib tellida inglise, prantsuse, hispaania, araabia, hiina või vene keeles.

-

Lihtväljavõte koosneb kõigist bülletäänis avaldatud asjaomast rahvusvahelist
registreeringut puudutavate kannete kinnitatud koopiatest koos Rahvusvahelisse Büroosse
väljavõtte ettevalmistamise ajal laekunud võimalike keeldumise, kehtuks tunnistamise või
kaitse andmise teadetega. Lihtväljavõte on kättesaadav rahvusvahelise registreeringu
algses keeles, kuid selle pealmise lehekülje võib tellida inglise, prantsuse, hispaania,
araabia, hiina või vene keeles.

-

Tõend kinnitab teatud infot rahvusvahelise registreeringu ja/või taotluse staatuse kohta.

-

Kehtivusaja pikendamise või registreerimise tunnistuse kinnitatud koopiat saab tellida
ainult registreeringu omanik või tema esindaja, kes on registrisse kantud.

Väljavõtte saamise avalduses märgitakse ära rahvusvahelise registreeringu, mille kohta väljavõtet
soovitakse, number ja kuupäev ning soovitava väljavõtte liik. Väljavõtte tõendamist võib kiirendada, kui
esitada selline nõue ja maksta lõiv.

Rahvusvahelise registri väljavõtete legaliseerimine
102.
Rahvusvahelise registri väljavõtteid võib toota lepinguosalises toimuva kohtuprotsessi käigus.
Lepinguosaline ei saa nõuda, et selline väljavõte oleks legaliseeritud. Väljavõtet võib olla vaja
legaliseerida selle tootmiseks riigis, mis ei ole Madridi süsteemi liige. Nõudmise korral korraldab WIPO
rahvusvahelise registri väljavõtete legaliseerimise nende tootmiseks riigis, mis ei ole Madridi süsteemi
liige. [Artikkel 5ter(3)]
103.
Madridi süsteemi lepinguosalised on vabastatud lepinguosalistes kasutamiseks tellitud
rahusvahelise registri väljavõtete legaliseerimise nõuetest. [Artikkel 5ter]
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104.
Legaliseerimine koosneb ametlikust templist ja allkirjast, mis tõendavad teabe kehtivust, mida
on nõutud väljaspoolt Madridi süsteemi. Iga isik võib taotleda rahvusvahelisest registrist legaliseeritud
väljavõtet. Nõutud üksikasjalik väljavõte või lihtväljavõte kinnitatakse WIPO ametliku pitseriga ning
sellele kirjutab alla kaubamärgi- ja disainisektori Madridi registriosakonna selleks volitatud isik. Allkirja
ja pitseriga originaalväljavõte saadetakse Genfi vabariigi ja kantoni perekonnaseisu ning legaliseerimise
teenistusse, kus tõendatakse allkirja autentsus. Seejärel toimetatakse dokument legaliseerimiseks
asjaomase Madridi süsteemi välise osalise/riigi konsulaati/saatkonda.
105.
Mõne riigi jaoks ei ole praegu võimalik väljavõtteid legaliseerida. Lisanõuande ja/või -hinnangu
saamiseks kasutage palun veebivahendit Contact Madrid (https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/).

Iga-aastane, igakuine ja käimasoleva menetluse statistika
106.
Iga kalendriaasta kohta avaldab Rahvusvaheline Büroo oma veebilehel statistikaaruande
kokkuvõttega protokollist lähtuvast tegevusest sel aastal. Lisaks avaldatakse statistika rahvusvaheliste
taotluste ja registreeringute, hilisemate märkimiste, keeldumiste ning pikendamiste kohta, muu hulgas
ka dünaamilisel kujul, lähtuvalt iga-aastastest, igakuistest ja käimasoleva menetluse tulemustest.
Statistilist teavet võib otsida omaniku päritoluameti või lepinguosalise ameti või märgitud lepinguosalise
järgi. Statistika on kättesaadav aadressil https://www.wipo.int/madrid/statistics/?lang=en.

OSA B
PROTSEDUURIEESKIRJAD
I PEATÜKK: ÜLDSÄTTED
SISSEJUHATUS
Käesolevas peatükis on käsitletud menetlusküsimusi, mis pakuvad huvi taotlejaile, omanikele ja
ametitele. Käsitletakse suhtlemist Rahvusvahelise Bürooga (k.a suhtlusmeetodid, tähtaegade
arvestamine ja suhtluskeeled), lõivude tasumist ning esindatust suhtlemisel Rahvusvahelise Bürooga.

SUHTLEMINE RAHVUSVAHELISE BÜROOGA
107.

Põhimõtteliselt on võimalikud kolm suhtlemisviisi:
-

Rahvusvahelise Büroo ja lepinguosalise ameti vahel;

-

Rahvusvahelise Büroo ja taotleja või omaniku või tema esindaja vahel;

-

taotleja või omaniku (või tema esindaja) ja ameti vahel.

108.
Protokoll ja reeglistik ei hõlma suhtlemist, millesse ei ole kaasatud Rahvusvaheline Büroo (st
ameti suhtlemist taotleja või omaniku või esindajaga). Sellist suhtlemist reguleerivad asjaomase
lepinguosalise õigus ja väljakujunenud tavad.
109.
Suhtlemist Rahvusvahelise Büroo ja ameti vahel või Rahvusvahelise Büroo ja taotleja või
omaniku vahel küsimustes, mis puudutavad vahetatavate teadete vormi, nende edastamise viisi, keelt
ning teadete jõustumise kuupäevi, reguleerivad reeglistik ja haldusjuhend. Mõnel juhul võimaldab
reeglistik taotlejal või omanikul valida, kas suhelda vahetult Rahvusvahelise Bürooga või teha seda
ameti vahendusel. Sellist valikuvõimalust aga alati ei anta. Näiteks tuleb rahvusvaheline taotlus alati
esitada päritoluameti kaudu.
110.
Kui ei ole sätestatud teisiti, siis tuleb käesolevas juhendis käsitletavaid taotlejale või omanikule
saadetud või nende saadetavaid teateid mõista selliselt, et kui taotleja või omaniku puhul on
rahvusvahelisse registrisse kantud esindaja, siis saadetakse teade nimetatud esindajale või teate võib
saata esindaja (vt lõikeid 182 kuni 184).
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Suhtlusmeetodid
111.
Taotleja või omaniku ja Rahvusvahelise Büroo vahelised teated peavad olema kirjalikud ning
võivad olla edastatud elektroonselt vastavalt Rahvusvahelise Büroo poolt kindlaks määratavale ajale,
viisile ja vormingule. Ameti ja Rahvusvahelise Büroo vahelised teated võivad olla kirjalikud või edastatud
elektroonselt Rahvusvahelise Büroo ning asjaomase ameti vahel kokkulepitud viisil, kui amet seda
soovib. [H lõiked 6 ja 11]
Kirjalikud teated
112.
Rahvusvahelisele Büroole adresseeritud kirjalikud teated võib edastada posti teel (kasutades
posti- või kullerteenust) või elektroonselt. [H lõige 11]
113.
Kõik Rahvusvahelisele Büroole adresseeritud kirjalikud teated peavad olema trükitud. Käsitsi
kirjutatud teated ei ole lubatud. Teated peavad olema allkirjastatud. Allkiri võib olla käsitsi kirjutatud,
trükitud või templijäljend. [H lõige 6] [H lõige 7]
114.
Kui Rahvusvahelisele Büroole saadetakse mitu dokumenti ühes ümbrikus, on soovitatav lisada
kaaskiri, milles on loetletud kõik ümbrikus olevad dokumendid. Kui kaaskirja ja tegelikult laekunud
dokumentide vahel on vastuolusid, siis teatab Rahvusvaheline Büroo sellest saatjale. [H lõige 6(b)]
Elektroonsed suhtlusvahendid
115.
Ameti ja Rahvusvahelise Büroo vaheline suhtlemine, kaasa arvatud rahvusvaheliste taotluste
edastamine, võib toimuda elektroonselt. Sellise suhtlemise meetodid, kaasa arvatud ametlike vormide
sisu edastamine ja saatja identifitseerimise viisid, lepivad omavahel kokku amet ning Rahvusvaheline
Büroo. [H lõige 11(a)(i)]
116.
Rahvusvaheline Büroo eelistab ametite ja kasutajatega suhelda elektroonselt. Rahvusvaheline
Büroo saadab ametitele teateid elektroonselt ja enamik ameteid saadab oma teated Rahvusvahelisele
Büroole ka elektroonselt. Rahvusvahelise Bürooga faksi teel suhelda ei ole enam võimalik.
117.
Ideaalis peaksid Rahvusvaheline Büroo ja taotlejad ning omanikud samuti suhtlema
elektroonselt. 1. veebruaril 2021 jõustusid reeglistiku reegli 3 lõike 2 punkti a, reegli 9 lõike 4 punkti a
allpunktide ii ja iii ning reegli 25 lõike 2 punkti a allpunkti iii muudatused. Vastavalt nendele peavad
taotlejad, omanikud ja nende esindajad märkima rahvusvahelises taotluses, esindaja määramise
dokumendis või omaniku muutumise registrisse kandmise taotluses e-posti aadressi. Sellest tulenev
reegli 36 allpunkti ii muudatus selgitab, et esindaja e-posti aadressi muudatuse eest ei pea lõivu tasuma.
See tähendab, et kui Rahvusvahelises Büroos on teada taotleja, omaniku või nende esindajate e-posti
aadress, saadetakse kõik Rahvusvahelise Büroo teated sellele aadressile. [H lõige 11(a)(ii)]
118.
E-kirjavahetus on jälitatav ja võimaldab Rahvusvahelisel Bürool kindlaks teha, kas kiri on
jõudnud soovitud saajani või mitte. Rahvsuvaheline Büroo saadab ajatundlikud kirjad registreeritud
e-kirja teenuse kaudu, mille abil esitatakse iga saadetud e-kirja kohta kviitung ja antakse teada, kui e-kiri
ei ole jõudnud soovitud saajani. Kui e-vahendite abil kirja saatmine ei õnnestu, jätkab Rahvusvaheline
Büroo kirjade saatmist posti teel.
119. Kasutajad saavad Contact Madridi (https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/) kaudu teatada
Rahvusvahelisele Büroole e-posti aadressi, mida nad soovivad kasutada e-kirjade saamiseks, koos
rahvusvaheliste registreeringute nimekirjaga, mida see puudutab. Rahvusvaheline Büroo saadab ühe
kuu jooksul pärast teabe saamist sellele e-posti aadressile kõik kirjad PDF-vormingus.
120.
Eeldades, et saatjat on võimalik identifitseerida ja temaga ühendust võtta, teatab Rahvusvaheline Büroo e-suhtlusvahendite teel talle viivitamatult elektroonselt laekunud dokumendi kättesaamisest
ja võimalikest edastamise puudustest (kui dokument on näiteks poolik või ei ole loetav). [H lõige 11(b)]
121.
Kui Genfi ja e-kirja saatmise asukoha vahelisest ajavahest tingituna erineb elektroonselt
edastatud dokumendi saatmise kuupäev dokumendi Rahvusvahelisse Büroosse laekumise kuupäevast,
loetakse Rahvusvahelisse Büroosse laekumise kuupäevaks neist kuupäevadest varasem. [H lõige
11(c)]
122.
2006. aastal võttis WIPO tarvitusele rahvusvahelise registreeringu pikendamise veebiteenuse,
mis võimaldab kasutajatel kaubamärgiõigusi lihtsalt ja kokkuhoidlikult jõus hoida. Seda veebivahendit
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on aastate jooksul oluliselt täiustatud ja see on muutunud eelistatuimaks viisiks rahvusvaheliste märkide
kehtivusaja pikendamisel võrreldes PDF-vormingus MM11 vormiga. [Reegel 30] [Reegel 39]
123.
Haldusjuhendi lõike 11 punkti a allpunktis i viidatud e-suhtlemise puhul võib allkirja asendada
Rahvusvahelise Büroo ja asjaomase ameti vahel kokku lepitud identifitseerimisviisiga. Lõike 11 punkti
a allpunktis ii viidatud e-suhtlemise puhul võib allkirja asendada Rahvusvahelise Büroo poolt kindlaks
määratava identifitseerimisviisiga. [H lõige 7]
Ametlikud vormid
124.
Kui protokollis või reeglistikus on nõutud ametliku vormi kasutamist, viidatakse sellega
Rahvusvahelise Büroo kehtestatud vormile. Need vormid on kättesaadavad WIPO veebilehel. [Reegel
1(xxvii)] [H lõige 2]
125.
Alternatiivina Rahvusvahelise Büroo sisse seatud vormile võivad ametid, taotlejad või omanikud
koostada oma vormid. Rahvusvaheline Büroo lubab selliseid vorme kasutada juhul, kui nende vorm ja
sisu ühtivad ametlike vormidega. Kui selline vorm edastatakse ameti kaudu (näiteks rahvusvahelise
taotluse puhul), siis otsustab amet vormi lubatavuse üle (vt lõiget 128).
126.
Omakoostatud vormide sisu paigutus ja kujundus ei pruugi olla identne Rahvusvahelise Büroo
sisse seatud vormide omaga. Nimetatud vormide koostamise üks eeliseid ongi paigutuse kujundamine
vastavalt sellele, kui palju mingi materjal ruumi vajab; näiteks mitme taotlejaga rahvusvaheliste taotluste
või eriti pika kaupade ja teenuste loetelu puhul aitavad omakoostatud vormid vältida lisalehtede
kasutamist. Nende vormide puhul tuleb siiski järgida alljärgnevaid ettekirjutusi:

127.
6(a)]

-

vorm peab olema A4 formaadis ja kirjutada võib ainult lehe ühele küljele;

-

vormi tekstiosa peab sisaldama sama numeratsiooni ja pealkirjadega punkte samas
järjekorras, nagu Rahvusvahelise Büroo kehtestatud vormil;

-

kui ametlikul vormil on märgistamisele kuuluv lahter, tuleb omakoostatud vormil korrata
lahtri juurde kuuluvat teksti;

-

kui vormi mõnda punkti ei kasutata või see ei ole rakendatav, ei tohi seda omakoostatud
vormil välja jätta, vaid tuleb tähistada vastava märkusega, nagu „ei taotleta” või „ei täideta”;
näiteks kui omakoostatud vormil esitatud rahvusvahelises taotluses ei ole prioriteedinõuet,
peab vorm siiski punktide 5 kuni 7 all sisaldama sellekohast kirjet koos märkusega, näiteks:
„6. Prioriteet: ei taotleta”;

-

rahvusvahelise taotluse puhul peab märgi reproduktsioon mahtuma samade mõõtmetega
raamidesse, nagu on ette nähtud ametlikul vormil (8 cm x 8 cm); kui reproduktsioone on
kaks (mustvalge ja värviline, vt lõiget 251), siis peavad mõlemad paiknema samal
leheküljel.

Vorm peab olema täidetud loetavalt ja trükituna. Käsitsi täidetud vormid ei ole lubatud. [H lõige

128.
Ameti kohustus on tagada, et sellised vormid oleks ajakohastatud vastavalt reeglistiku
muudatustele või uutele lepinguosalistele.
Lisalehed
129.
Kui vormi mõne osa juures ei ole piisavalt ruumi (näiteks rahvusvahelise taotluse puhul, sest
taotlejaid, põhiregistreeringuid või põhitaotlusi või prioriteeditaotlusi on rohkem kui üks), tuleb kasutada
ühte või mitut lisalehte (välja arvatud omakoostatud vormid, mille puhul on võimalik lisalehtede
kasutamist vältida). Lisalehele märgitakse „Punkti nr ... järg”, millele järgneb teabe esitamine vormis
nõutaval viisil. Lisalehtede arv märgitakse vormi alguses olevasse lahtrisse.
Kuupäevade märkimine
130.
Ametlikule vormile märgitud kuupäev peab koosnema kahekohalisest päeva tähisest, millele
järgneb kahekohaline kuu tähis ja sellele omakorda neljakohaline aasta tähis; kõik tähised on märgitud
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araabia numbritega ning päev, kuu ja aasta on eraldatud kaldjoontega (/). Näiteks 9. märts 2020 tuleb
märkida „09/03/2020”.
Soovitatavad vormid
131.
Lisaks ametlikele vormidele on kättesaadavad ka mitmed soovitatavad vormid, näiteks
rahvusvahelise registreeringu pikendamiseks. Nende vormide kasutamine ei ole kohustuslik;
Rahvusvaheline Büroo on need välja pakkunud, et asjaajamist kasutajatele mugavamaks teha. [H lõige
3]
Allkirjad
132.
Allkirjad võivad olla käsitsi kirjutatud, trükitud või templijäljendid. Rahvusvaheline Büroo ei
kontrolli allkirjade autentsust, vaid üksnes nende olemasolu. Kui allkirja väli vormil ei ole tühi, loetakse
allkirja nõue täidetuks – üksnes tühja andmevälja peaks lugema veaks. Kui taotlus saadetakse
Rahvusvahelisse Büroosse elektroonselt, asendatakse allkiri Rahvusvahelise Bürooga kokku lepitud
identifitseerimisviisiga. [H lõige 7] [Reegel 9(2)(b)]
Tähtaegade arvestamine
133.
Protokollis ja reeglistikus on kehtestatud tähtajad, mille jooksul peab teatud dokumendid ning
teated edastama. Tavaliselt peab teade või dokument saabuma Rahvusvahelisse Büroosse tähtaja
viimaseks kuupäevaks. Erandiks on tähtaeg, mille jooksul märgitud lepinguosalise amet võib teatada
kaitse andmisest keeldumisest; sel juhul on määrav kuupäev, mil amet saadab teate Rahvusvahelisele
Büroole.
134.
Rahvusvahelise Büroo saadetud teates, milles viidatakse tähtajale, märgitakse ka tähtaja lõpu
kuupäev, mida arvestatakse vastavalt järgmistele reeglitele: [Reegel 4(5)]
-

aastates väljendatud tähtaeg lõpeb vastava arvu aastate pärast samal kuul ja samal
kuupäeval, mil toimus sündmus, millest tähtaega hakati arvestama; tähtaeg, mis algas
29. veebruaril ja lõpeb aastal, milles ei ole sellist kuupäeva, lõpeb 28. veebruaril. Näiteks
kümneaastane tähtaeg, mis algas 20. veebruaril 2021, lõpeb 20. veebruaril 2031;
kümneaastane tähtaeg, mis algas 29. veebruaril 2020, lõpeb 28. veebruaril 2030; [Reegel
4(1)]

-

kuudes väljendatud tähtaeg lõpeb vastava arvu kuude pärast samal kuupäeval, mil toimus
sündmus, millest tähtaega hakati arvestama; kui vastavas kuus ei ole sellist kuupäeva,
lõpeb tähtaeg selle kuu viimasel päeval. Näiteks kahekuine tähtaeg, mis algab
31. jaanuaril, lõpeb 31. märtsil; kolmekuine tähtaeg, mis algab samal kuupäeval, lõpeb
30. aprillil; [Reegel 4(2)]

-

päevades väljendatud tähtaeg algab sündmuse toimumise päevale järgneval päeval.
Näiteks kümnepäevane tähtaeg, mida hakatakse arvestama kuu 12. päeval toimunud
sündmusest, lõpeb sama kuu 22. kuupäeval. [Reegel 4(3)]

135.
Kui lõike 134 kohaselt peaks dokumendi Rahvusvahelisse Büroosse saabumise tähtaeg
lõppema päeval, mil Rahvusvaheline Büroo ei ole avatud, lõpeb tähtaeg sellele järgneval päeval, mil
Rahvusvaheline Büroo on avatud. Kui dokumendi Rahvusvahelisse Büroosse saabumise tähtaeg lõpeb
näiteks laupäeval või pühapäeval, siis loetakse, et saatmise tähtajast on kinni peetud, kui dokument
saabub Rahvusvahelisse Büroosse järgneval esmaspäeval (eeldusel, et esmaspäev ei ole riigipüha);
näiteks kolmekuine tähtaeg, mis algab 1. oktoobril, ei lõpe 1. jaanuaril (mis on Rahvusvahelise Büroo
jaoks riigipüha), vaid sellele järgneval tööpäeval. Rahvusvaheline Büroo avaldab WIPO veebilehel ja
bülletäänis jooksva aasta ning sellele järgneva aasta päevade loetelu, mil Rahvusvaheline Büroo on
suletud. [Reegel 4(4)] [Reegel 32(2)(v)]
136.
Kui lõike 134 kohaselt peaks ametist dokumendi (näiteks esialgse keeldumise teate)
Rahvusvahelisele Büroole saatmise tähtaeg lõppema päeval, mil amet on suletud, siis lõpeb nimetatud
tähtaeg sarnaselt eeltooduga järgmisel ameti lahtiolekupäeval. Tuleb märkida, et seda kohaldatakse
ainult juhul, kui kõnesolev tähtaeg on sõnastatud nii, et selle aja jooksul peab amet dokumendi ära
saatma. Kui tähtaeg on sõnastatud selliselt, et selle aja jooksul peab dokument saabuma
Rahvusvahelisse Büroosse, kohaldatakse lõiget 135; sel juhul ei ole dokumendi hilinenud saabumine
25

Märkide rahvusvahelise registreerimise juhend

Rahvusvahelisse Büroosse vabandatav asjaoluga, et saatmine viibis, kuna viimasel saatmispäeval oli
amet suletud.
Häired posti-, kulleri- ja arvutisides
137.
Kui tähtajast ei ole kinni peetud põhjusel, et taotlejalt, omanikult või ametilt Rahvusvahelisele
Büroole saadetud dokument laekub hilinemisega või läheb kaduma posti-, kulleri- või arvutiside häirete
tõttu, siis on see vabandatav tingimusel, et saatja on olnud piisavalt hoolas ja dokument on postitatud
aegsasti. Tähtaja ületamine on vabandatav, kui dokumendi saatnud isik esitab Rahvusvahelisele
Büroole tõendid selle kohta, et: [Reegel 5(1), (2) ja (3)]
(i) teade oli postitatud või saadetud Rahvusvahelisele Büroole vähemalt viis päeva enne
tähtaja lõppu või et dokument oli saadetud Rahvusvahelisele Büroole mitte hiljem kui viie
päeva jooksul pärast posti- või kulleriside taastamist, kui kümme päeva enne tähtaja lõppu
oli posti- või kulleriside mõnel päeval katkenud sõja, revolutsiooni, rahvarahutuste, streigi,
loodusõnnetuse või muu sarnase põhjuse tõttu;
(ii) dokument oli saadetud tähitud postiga või saatmise üksikasjad olid registreeritud
postitamise ajal; ja
(iii) kui dokument saadeti posti teel kohast, kust kõik postisaadetiste liigid ei jõua Rahvusvahelisse Büroosse kahe päeva jooksul pärast postitamist, siis oli dokument postitatud
sellist liiki saadetisena, mis tavaliselt jõuab Rahvusvahelisse Büroosse kahe päeva jooksul
pärast postitamist, või oli dokument saadetud lennupostiga;
(iv) kui dokument saadeti elektroonselt, ei peetud tähtajast kinni tõrgete tõttu arvutisides
Rahvusvahelise Bürooga või tõrgete tõttu, mis mõjutasid arvutisidet huvitatud isiku
asukohas ja olid põhjustatud huvitatud isiku kontrolli alt väljas olevatest erakorralistest
asjaoludest.
138.
Tähtaja ületamine on vabandatav ainult juhul, kui lõikes 137 nimetatud tõendid ja dokument või
selle koopia laekuvad Rahvusvahelisse Büroosse mitte hiljem kui kuus kuud pärast tähtaja lõppu või kui
e-dokument saadi kätte hiljemalt viis päeva pärast arvutiside taastamist. [Reegel 5(3) ja (4)]
139.
Kui ameti kaudu saadetud rahvusvaheline taotlus või hilisem märkimine saabub
Rahvusvahelisse Büroosse pärast kahe kuu möödumist selle esitamisest ametile, siis kannavad
rahvusvaheline registreering või märkimine tavaliselt nende Rahvusvahelisse Büroosse saabumise
kuupäeva. Kui aga asjaomane amet osutab, et dokumentide hilisem saabumine Rahvusvahelisse
Büroosse oli tingitud posti- või kulleriside häiretest, siis loetakse taotlus või märkimine saabunuks
tähtaegselt ja need kannavad seega nende ametisse esitamise kuupäeva (vt lõikeid 340, 341 ja 453)
tingimusel, et kohaldatavad on lõigetes 137 ja 138 nimetatud asjaolud. [Artikkel 3(4)] [Reegel 24(6)(b)]
Tähtaja ületamine COVID-19 pandeemia tõttu
140.
Pärast COVID-19 pandeemia puhkemist 2020. aasta alguses selgitati reegli 5 kohaldamist
teatises nr 27/20205 pealkirjaga „Tähtaja õigustatud ületamine COVID-19 haiguspuhangu kui
loodusõnnetuse tõttu: vabastus reegli 5 alusel nõutavate tõendusmaterjalide esitamisest“.
141.
Mõnes maailma osas võib puududa ligipääs posti-, kulleri- ja arvutisidele seoses COVID-19
puhanguga kehtestatud meetmete tõttu, nagu näiteks täielik liikumiskeeld, karantiin või
eneseisolatsioon. Sellises olukorras on reegli 5 lõigete 1, 2 ja 3 alusel vabandatav, et taotlejad,
omanikud ning ametid ei suuda kinni pidada Rahvusvahelisele Büroole saadetava dokumendi või kirja
tähtajast tingimusel, et see saadetakse viie päeva jooksul pärast posti-, kulleri- või arvutisidele ligipääsu
taastamist. Igal juhul peab Rahvusvaheline Büroo dokumendi või kirja kätte saama vähemalt kuue kuu
jooksul pärast asjaomase tähtaja lõppu. Rahvusvaheline Büroo suhtub soosivalt kõigisse reegli 5 alusel
esitatud COVID-19 seotud avaldustesse ja ei nõua taotlejailt, omanikelt või ametitelt sellist avaldust
toetavaid tõendusmaterjale.

5
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142.
Reegel 5 kehtib kõigi Rahvusvahelisele Büroole saadetavate dokumentide ja kirjade kohta, mille
jaoks on reeglistikus või lepingus sätestatud tähtaeg. Näiteks:
-

ameti saadetud rahvusvaheline taotlus või hilisem märkimine;

-

ameti saadetud esialgne keeldumine või

-

taotleja, omaniku või ameti saadetud parandus puuduse kohta rahusvahelises taotluses
või registrikande tegemise taotluses.

143.
Reegel 5 kehtib ka Rahvusvahelisele Büroole makstavate lõivude tähtaegade kohta, sh
rahvusvahelise registreeringu kehtivuse pikendamise lõivu maksmiseks mõeldud lisaaja kohta.
Järelikult kehtib see Rahvusvahelisele Büroole saadetavate lõivu maskmise aktsepteeritavaid viise
puudutavate teadete kohta (näiteks juhtnöörid lõivu debiteerimiseks WIPOle avatud pangakontolt või
ülekanne WIPO pangakontole või Šveitsi postiteenistuse WIPO arvelduskontole).
144.
Üksikasjalikumat teavet saab teatistest nr 7/2020 6 ja nr 27/2020. Kasutajad saavad esitada
taotlusi ja saata kirju Rahvusvahelisele Büroole veebiteenuste või Contact Madridi kaudu.
Menetluse jätkamine
145.
Alates 1. jaanuarist 2015 on reegli 5bis alusel taotlejal või omanikul võimalik taotleda
Rahvusvahelises Büroos menetluse jätkamist, kui taotlejal või omanikul ei ole õnnestunud kinni pidada
Rahvusvahelise Büroo menetlustoimingu tähtajast. Menetluse jätkamine on võimalik ainult reeglis 5bis
loetletud juhtudel, nimelt tähtaegade puhul, mis puudutavad: [Reegel 5bis]
-

rahvusvahelise taotluse puudusi vastavalt reegli 11 lõigetele 2 ja 3;

-

litsentsi registrisse kandmise taotluse puudusi vastavalt reegli 20bis lõikele 2;

-

hilisema märkimise puudusi vastavalt reegli 24 lõike 5 punktile b;

-

muudatuse või tühistamise registrisse kandmise taotluse puudusi vastavalt reegli 26 lõikele
2;

-

individuaallõivu teise osa maksmist vastavalt reegli 34 lõike 3 punkti c allpunktile iii;

-

taotlust rahvusvahelise registreeringu järjepidevuse kohta õigusjärglases riigis ja selle
taotlusega seotud lõivude maksmist vastavalt reegli 39 lõikele 1.

146.
Menetluse jätkamise taotluse saab esitada kahe kuu jooksul asjaomase tähtaja lõpust arvates.
Ent taotluse saab esitada ainult pärast asjaomase tähtaja lõppu. Menetluse jätkamist ei saa taotleda
ühegi eespool loetletud toimingu jaoks ettevaatusabinõuna enne tähtaja möödumist. Menetluse
jätkamise taotlus tuleb esitada Rahvusvahelisele Büroole ametlikul vormil MM20. Vormile peab alla
kirjutama taotleja või omanik. Taotluslõiv on 200 Šveitsi franki. Lisaks taotlusele ja menetluse jätkamise
lõivu maksmisele peavad olema täidetud kõik nõuded, millega seoses lõppenud tähtaeg anti. Kõik see
peab olema tehtud menetluse jätkamiseks ette nähtud kahekuulise tähtaja jooksul.
147.
Menetluse jätkamise taotlust, mis ei vasta eespool nimetatud nõuetele, ei käsitata taotlusena ja
teatatakse sellest taotlejale või omanikule.
148.
Kui menetluse jätkamise taotlus on nõuetekohaselt kätte saadud, jätkab Rahvusvaheline Büroo
rahvusvahelise taotluse, hilisema märkimise või muu taotluse menetlust või muud toimingut, mille eest
tuli tasuda lõiv. Rahvusvaheline Büroo kannab menetluse jätkamise rahvusvahelisse registrisse ja
teatab sellest taotlejale või omanikule.

6
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149.
Kui menetluse jätkamine puudutab litsentsi registrisse kandmist vastavalt reegli 20bis lõikele 3
või muudatuse või tühistamise registrisse kandmist vastavalt reegli 27 lõikele 1, on registrisse kandmise
kuupäev vastava toimingu tähtaja lõppemise kuupäev.

Keeled
Üldpõhimõtted
Kolmekeelne režiim
150.
Rahvusvahelise taotluse võib vastavalt päritoluameti ettekirjutustele esitada kas inglise,
prantsuse või hispaania keeles. See tähendab, et päritoluamet võib nõuda, et taotleja kasutaks nendest
keeltest ainult ühte või võib lubada taotlejal valida kahe või kolme keele vahel. [Reegel 6(1)]
151.
Kiri või dokument, mis puudutab rahvusvahelist taotlust või rahvusvahelist registreeringut, mis
saadetakse Rahvusvahelisele Büroole ametist, taotlejalt või omanikult, peab kirja või dokumendi
saatnud osalise valikul olema kas inglise, prantsuse või hispaania keeles, olenemata keelest, milles on
esitatud rahvusvaheline taotlus. Sellel reeglil on aga kaks erandit: [Reegel 6(2)(i)]
-

kui esialgse keeldumise teates viidatakse keeldumise põhjusena vastandatud märgi
taotlusele või registreeringule, võib selle märgi kaupade ja teenuste loetelu või vastav osa
selle märgi kaupade ja teenuste loetelust olla taotluse või registreeringu keeles. Sama
kehtib protestil põhineva esialgse keeldumise suhtes, mis viitab keeldumise põhjusena
märgi taotlusele või registreeringule. [Reegel 17(2)(v)] [Reegel 17(3)]

-

kui lepinguosaline on teatanud Rahvusvahelisele Büroole, et ta nõuab märgi kavatsetava
kasutamise avaldust, võib ta nõuda, et avaldus oleks ühes kolmest ametlikust keelest:
inglise, prantsuse või hispaania keeles, olenemata keelest, milles esitati rahvusvaheline
taotlus Rahvusvahelisele Büroole (vt lõiget 66). [Reegel 6(2)(ii)] [Reegel 7(2)]

152.
Taotlust või registreeringut puudutav teade, mille Rahvusvaheline Büroo saadab ametile, on
tavaliselt keeles, milles on esitatud rahvusvaheline taotlus. Amet võib teatada Rahvusvahelisele
Büroole, et ta soovib kõik rahvusvahelisi taotlusi või registreeringuid puudutavad teated saada kas
inglise, prantsuse või hispaania keeles, olenemata keelest, milles on esitatud rahvusvaheline taotlus.
See võimaldab ametil vastu võtta teateid üksnes ameti soovitud keeles (või kahes keeles) ja osutada
Rahvusvahelisele Büroole, millist keelt tuleks kasutada. Kui Rahvusvahelise Büroo saadetud teade
puudutab rahvusvahelisse registrisse kantud rahvusvahelist registreeringut, märgitakse teates ära keel,
milles asjaomane rahvusvaheline taotlus Rahvusvahelisse Büroosse saabus. [Reegel 6(2)(iii)]
153.
Taotlust või registreeringut puudutav teade, mille Rahvusvaheline Büroo saadab taotlejale või
omanikule, on tavaliselt keeles, milles on esitatud rahvusvaheline taotlus. Taotleja või omanik võib
teatada Rahvusvahelisele Büroole, märgistades vastava ruudu taotluse vormil, et ta soovib saada kõik
sellised teated kas inglise, prantsuse või hispaania keeles, olenemata sellest, mis keeles on esitatud
rahvusvaheline taotlus. [Reegel 6(2)(iv)]

LÕIVUDE TASUMINE RAHVUSVAHELISELE BÜROOLE
154.
Seoses rahvusvahelise taotluse või registreeringuga tasutavate lõivude määrad on kindlaks
määratud reeglistikule lisatud lõivude loetelus või (individuaallõivude puhul) asjaomase lepinguosalise
poolt. Individuaallõive puudutav teave avaldatakse WIPO veebilehel ja bülletäänis.
155.
Taotleja või omanik võib lõivud tasuda otse Rahvusvahelisele Büroole. Kui päritoluamet või
omaniku lepinguosalise amet nõustub selliseid lõive koguma ja edastama, võib taotleja või omanik
tasuda lõivud Rahvusvahelisele Büroole selle ameti kaudu. Taotlejale või omanikule ei saa aga esitada
nõudmist tasuda lõivud ameti kaudu. [Reegel 34(2)(a)]
156.
Amet, kes on nõus lõive koguma ja neid Rahvusvahelisele Büroole edastama, teatab sellest
peadirektorile. Kõik sellised teated avaldatakse bülletäänis. [Reegel 34(2)(b)] [Reegel 32(2)(iv)]
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Tasumisel kasutatav valuuta
157.
Kõik Rahvusvahelisele Büroole tasutavad summad makstakse Šveitsi valuutas. Lõive koguma
ja edastama nõustunud amet võib taotlejailt või omanikelt lõivud vastu võtta mingis teises valuutas, aga
Rahvusvahelisele Büroole peab amet edastama lõivud Šveitsi valuutas. [Reegel 35(1)]

Tasumise viis
158.

Lõivud võib Rahvusvahelisele Büroole tasuda: [H lõige 19]
(i) ülekandega Rahvusvahelisele Büroole avatud konto kaudu;
(ii) ülekandega Rahvusvahelise Büroo Šveitsi postiteenistuse arvelduskontole või mõnele
selleks ettenähtud Rahvusvahelise Büroo pangakontole;
(iii) krediitkaardiga, kui haldusjuhendi lõikes 11 kirjeldatud e-suhtlemise mõistes on
Rahvusvaheline Büroo teinud e-maksete elektroonse liidese kättesaadavaks.

159.
Elektroonse makse liides (e-makse) võlgnevuste maksmiseks rahvusvaheliste taotluste või
registreeringute lõivude puhul vastavalt WIPO teadetele puuduste kohta või muudele teadetele, kus
märgitakse ära sätestatud tähtajaks maksmisele kuuluv lõivude summa, on kättesaadav WIPO Madridi
süsteemi veebilehel pealkirja „Online Services“ (e-teenused) all. E-makset võib kasutada järgmistes
olukordades:
(a) kui Rahvusvaheline Büroo on saatnud teate puuduste kohta ja tuleb tasuda võlgnevus
rahvusvahelise taotluse, hilisema märkimise, muudatuse või litsentsi registrisse kandmise,
litsentsi muutmise registrisse kandmise või rahvusvahelise registreeringu pikendamise
lõivu suhtes;
(b) kui Rahvusvaheline Büroo on saatnud lepinguosalise märkimise suhtes teate
individuaallõivu teise osa maksmise kohta;
(c) kui Rahvusvaheline Büroo on teinud ettepaneku
järjepidevuse taotluse esitamiseks õigusjärglases riigis.

rahvusvahelise

registreeringu

E-makset saab kasutada krediitkaardiga või WIPOle avatud konto kaudu. Makse kättesaamise kinnitus
saadetakse automaatselt.
160.
Taotleja, omaniku või esindaja (või ameti) jaoks, kes peab sageli tegema rahalisi tehinguid
Rahvusvahelise Bürooga (ka sellistes küsimustes, mis ei puuduta märkide rahvusvahelist
registreerimist, nagu näiteks patendikoostöölepingust või Haagi kokkuleppest lähtuvad taotlused), võib
olla otstarbekas avada suhtlemiseks Rahvusvahelise Bürooga pangakonto. See lihtsustab tunduvalt
lõivude tasumist ja, nagu allpool selgitatud, vähendab hilinenud või ebaõigest tasumisviisist tulenevaid
riske. Niisugune tasumisviis sõltub loomulikult kontoseisu piisavast tasakaalust; kui tasakaalu
kahanemine on tekitanud olukorra, kus järgmisele lõivule ei ole katet, siis teatab Rahvusvaheline Büroo
sellest konto omanikule.
161.
Lõivu tasumisel Rahvusvahelisele Büroole tuleb ära märkida lõivu tasumise eesmärk ja
asjaomase taotluse või registreeringu andmed. Nendes andmetes peab sisalduma: [Reegel 34(5)]
-

enne märgi rahvusvahelist registreerimist märk, millega lõivu tasumine on seotud, taotleja
nimi ja võimalusel põhitaotluse või põhiregistreeringu number;

-

pärast rahvusvahelist registreerimist omaniku nimi ja rahvusvahelise registreeringu
number.

162.
Kui lõivu ei tasuta Rahvusvahelisele Büroole avatud konto kaudu, tuleb ära märkida summa
suurus. Avatud konto kaudu tasumisel ei ole summa suurust vaja märkida; piisab, kui anda
Rahvusvahelisele Büroole korraldus (märgistades vastava ruudu ametlikule vormile lisatud lõivude
arvestamise lehel) kanda üle toimingu eest tasumisele kuuluv summa. Sellise tasumisviisi üks eeliseid
on asjaolu, et välditakse segadust, mis võib tekkida taotleja või omaniku valesti arvestatud lõivumäärast.
Kui Rahvusvaheline Büroo saab korralduse tasumisele kuuluv summa üle kanda ja summa suurus on
siiski märgitud, siis käsitab Rahvusvaheline Büroo seda summat viitena ning kannab üle õige summa.
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See asjaolu avaldatakse üksikasjalikus igakuises konto tehinguid kajastavas väljavõttes. Lisateavet
WIPOle
konto
avamise
kohta
saab
WIPO
veebilehelt
aadressil
https://www.wipo.int/finance/en/current_account/open.html.

Tasumise kuupäev
163.
Kui Rahvusvaheline Büroo on saanud korralduse avatud kontolt lõivusummad üle kanda ja
kontol on tasutavale summale kate olemas, loetakse lõivud tasutuks: [Reegel 34(6)]
-

rahvusvahelise taotluse või hilisema märkimise puhul päeval, mil taotlus või märkimine
saabus Rahvusvahelisse Büroosse;

-

muudatuse registrisse kandmise
Rahvusvahelisse Büroosse;

-

rahvusvahelise registreeringu pikendamise puhul päeval, mil Rahvusvahelisse Büroosse
saabus pikendamise korraldus.

taotluse

puhul

päeval,

mil

taotlus

saabus

Kui tasumine toimub mõnel teisel viisil või kui avatud kontol olev summa pole piisav, loetakse lõivud
tasutuks päeval, mil Rahvusvaheline Büroo sai nõutava summa kätte.

Lõivumäära muutmine
164.
Kui rahvusvahelise taotluse esitamise lõivumäär (vt lõikeid 291 kuni 305) muutub ajavahemikus
kuupäevast, mil päritoluametisse saabus või loeti saabunuks rahvusvahelise taotluse edastamise
avaldus, kuni kuupäevani, mil taotlus saabus Rahvusvahelisse Büroosse, rakendatakse neist
kuupäevadest varem jõus olnud lõivumäära. [Reegel 34(7)(a)]
165.
Kui hilisem märkimine esitatakse ameti vahendusel ja hilisema märkimise lõivumäär muutub
ajavahemikus kuupäevast, mil ametile esitatud hilisema märkimise edastamise avaldus saabus
ametisse, kuni kuupäevani, mil märkimine saabus Rahvusvahelisse Büroosse, rakendatakse neist
kuupäevadest varem jõus olnud lõivumäära. [Reegel 34(7)(b)]
166.
Kui pikendamislõivu määr muutub ajavahemikus kuupäevast, mil lõiv tasuti Rahvusvahelisele
Büroole, kuni kuupäevani, mil registreering kuulub pikendamisele, siis tingimusel, et lõiv tasuti mitte
varem kui kolm kuud enne kuupäeva, mil registreering kuulus pikendamisele, tuleb tasuda maksmise
päeval jõus olnud lõivumäär. Kui pikendamislõiv tasutakse pärast kuupäeva, mil registreering kuulus
pikendamisele, tuleb tasuda pikendamise kuupäeval jõus olnud lõivumäär. [Reegel 34(7)(d)]
167.
Muul juhul tuleb tasuda lõivumäär, mis oli jõus lõivu Rahvusvahelisse Büroosse laekumise
kuupäeval. [Reegel 34(7)(e)]

Alandatud lõivud vähim arenenud riikidest pärit taotlejaile
168.
Taotlejad, kes esitavad rahvusvahelise taotluse vähim arenenud riigi kaubamärgiameti kui
päritoluameti vahendusel, peavad maksma ainult 10% põhilõivust. See on kajastatud lõivude loetelus
ja sisestatud lõivukalkulaatorisse Madridi süsteemi veebilehel (https://madrid.wipo.int/feecalcapp/).
169.
Vähim arenenud riikide nimekirja peab ja uuendab regulaarselt ÜRO ning sellega võib tutvuda
ÜRO veebilehel www.un.org (https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-countrycategory/ldcs-at-a-glance.html).

ESINDATUS SUHTLEMISEL RAHVUSVAHELISE BÜROOGA
170.
Taotleja või omanik võib nimetada endale esindaja suhtlemiseks Rahvusvahelise Bürooga. See
võib olla sama esindaja, kes vahendab tema suhtlemist päritoluametiga. [Reegel 3(1)(a)]
171.
Reeglistikus, haldusjuhendis või käesolevas juhendis esinevad viited esindatusele puudutavad
ainult esindatust suhtlemisel Rahvusvahelise Bürooga. Küsimusi, mis on seotud vajadusega määrata
esindaja suhtlemiseks päritoluametiga või märgitud lepinguosalise ametiga (näiteks juhul, kui amet
keeldub kaitse andmisest), sellega, kes võib neil juhtudel tegutseda esindajana, ja esindaja määramise
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viisidega, protokolli ega reeglistikuga ei reguleerita; neid reguleeritakse asjaomase lepinguosalise
õiguse ja väljakujunenud tavade järgi.

Esindaja määramine
172.
Madridi süsteem ei sätesta nõudeid nende isikute erialase kvalifikatsiooni, kodakondsuse,
asukoha või alalise elukoha suhtes, kes võivad olla määratud esindajaks suhtlemisel Rahvusvahelise
Bürooga.
Määramise viis
Määramine rahvusvahelises taotluses, hilisemas märkimises
registrisse kandmise taotluses

või

muudatuse

173.
Esindaja võib määrata rahvusvahelises taotluses, märkides tema nime ja aadressi ametlikul
vormil vastavale andmeväljale. Esindaja saab määrata ka tema nime ja aadressi märkimisega hilisema
märkimise edastamise või muudatuse registrisse kandmise taotluse ametlikule vormile, kui nimetatud
vormi allkirjastab omanik või see edastatakse ameti vahendusel. Kui esindaja määratakse sellisel viisil,
siis ei ole vaja täita muid formaalsusi; täpsemalt öeldes, Rahvusvahelisele Büroole ei ole vaja saata
volikirja. [Reegel 3(2)(a)]
Määramine eraldi dokumendis
174.
Esindaja võib määrata ka eraldi dokumendis. Sellise eraldi dokumendi võib Rahvusvahelisele
Büroole esitada: [Reegel 3(2)(b)]
-

taotleja, omanik või esindaja; sel juhul peab dokumendile olema alla kirjutanud taotleja või
omanik;

-

omaniku lepinguosalise amet; sel juhul peab dokumendile olema alla kirjutanud taotleja,
omanik või amet, mille kaudu dokument esitati.

175.
Dokument võib olla vabas vormis. Piisab, kui selles määratletakse selgelt esindaja määranud
isik, määratud esindaja ja asjasse puutuvad taotlused või registreeringud. Taotlejate ja omanike
asjaajamise hõlbustamiseks on Rahvusvahelises Büroos saadaval soovitatav esindaja määramise vorm
MM12.
176.
Selline määramine võib hõlmata üht või mitut täpselt määratud rahvusvahelist taotlust või
registreeringut. Rahvusvaheline Büroo ei saa aktsepteerida esindaja määramisena dokumenti, kus
viidatakse „kõigile“ rahvusvahelistele taotlustele ja registreeringutele, mis on tehtud sama taotleja või
omaniku nimel.
Ainult üks esindaja
177.
Rahvusvaheline Büroo aktsepteerib ühe rahvusvahelise taotluse või registreeringu puhul ainult
ühte esindajat. Kui esindaja määramise dokumendis on märgitud rohkem kui ühe esindaja nimed, siis
loetakse määratuks ainult esimesena nimetatud esindaja. Kui esindajaks on määratud advokaadibüroo
või patendi- või kaubamärgivolinike ettevõte või ühing, loetakse see üheks esindajaks. [Reegel 3(1)(b)
ja (c)]
Määramine, mis ei vasta nõuetele
178.
Kui esindaja ei ole määratud eelnimetatud nõuete kohaselt, tähendab see Rahvusvahelise
Büroo jaoks, et määramine ei vasta nõuetele. Ta teatab sellest taotlejale või omanikule ja väidetavale
esindajale ning, kui määramisdokumendi on saatnud või edastanud amet, siis sellele ametile. [Reegel
3(3)(a)]
179.
Kui loetakse, et määramine ei vasta nõuetele või ei ole toimunud, saadab Rahvusvaheline
Büroo kõik asjaomased teated ja dokumendid taotlejale või omanikule. [Reegel 3(3)(b)]
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Määramise registrisse kandmine ja sellest teatamine
180.
Kui määramine vastab esitatud nõuetele, kannab Rahvusvaheline Büroo rahvusvahelisse
registrisse asjaolu, et taotlejal või omanikul on esindaja, samuti esindaja nime ja aadressi. Määramise
jõustumise kuupäev on selle dokumendi (rahvusvahelise taotluse, hilisema märkimise, muudatuse
registrisse kandmise taotluse või eraldi dokumendi) Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäev,
milles määramine vormistati. Rahvusvahelisse registrisse kantud esindaja määramine avaldatakse ka
bülletäänis. [Reegel 3(4)(a)] [Reegel 32(1)(a)(xiii)]
181.
Rahvusvaheline Büroo teatab märgitud lepinguosaliste ametitele, taotlejale või omanikule ja ka
esindajale määramise kandmisest rahvusvahelisse registrisse. See tähendab, et märgitud
lepinguosaliste ametid saavad vajadusel võtta ise omanikuga ühendust, näiteks et anda teavet märgi
jõushoidmise nõuete kohta ametis või kolmandate isikute algatatud tühistamismenetluse kohta. Kui
määramine vormistati ameti kaudu esitatud eraldi dokumendis, siis teatatakse registrisse kandmisest
ka sellele ametile. [Reegel 3(4)(b)]
Määramise toime
182.
Kui reeglistikus ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, võib registrisse kantud esindaja taotleja või
omaniku nimel alati teatele alla kirjutada või läbi viia muid protseduurilisi toiminguid. Kõik esindajalt
Rahvusvahelisele Büroole saadetud teated on samaväärsed taotlejalt või omanikult saadetutega.
Rahvusvaheline Büroo saadab määratud esindajale kõik kutsed, teated või muud dokumendid, mis
esindaja puudumisel oleksid saadetud taotlejale või omanikule. Sellised teated või dokumendid on
samaväärsed taotlejale või omanikule saadetutega. [Reegel 3(5)]
183.
Kui on määratud esindaja, ei saada Rahvusvaheline Büroo tavaliselt teateid või dokumente otse
taotlejale või omanikule. Sellel reeglil on mõned erandid:
-

kui Rahvusvaheline Büroo teeb kindlaks, et esindaja määramine ei vasta nõuetele, teatab
ta sellest nii taotlejale või omanikule kui ka väidetavale esindajale; [Reegel 3(3)]

-

kuus kuud enne õiguskaitse kehtivuse lõppemist saadab Rahvusvaheline Büroo mitteametliku teate nii omanikule kui ka tema esindajale; [Artikkel 7(3)]

-

kui kehtivuse pikendamise eest ei ole tasutud vajalikke lõive, teatab Rahvusvaheline Büroo
sellest nii omanikule kui ka tema esindajale; [Reegel 30(3)]

-

kui rahvusvahelise registreeringu kehtivusaega ei pikendata või seda ei pikendata mõne
lepinguosalise suhtes, saadab Rahvusvaheline Büroo teate omanikule ja tema esindajale;
[Reegel 31(4)]

-

kui esindaja taotleb määramise tühistamist, siis tühistamise jõustumiseni saadab Rahvusvaheline Büroo teated ja dokumendid nii taotlejale või omanikule kui ka esindajale (vt
lõikeid 189 ja 190).

184.
Jättes kõrvale eelnimetatud erandid, tuleb käesolevas juhendis esinevaid viiteid taotlejale või
omanikule saadetavate teadete/dokumentide või tema sooritatavate toimingute kohta mõista viitena
registrisse kantud esindajale saadetavate teadete/dokumentide ja tema sooritatavate toimingute kohta.
Määramise tühistamine
185.
Esindaja kohta käiv registrikanne tühistatakse avalduse põhjal, millele on alla kirjutanud taotleja,
omanik või esindaja. Tühistamist taotlev avaldus võib olla vabas vormis. Registrikande võib tühistada
kõigi sama taotleja või omaniku rahvusvaheliste taotluste või registreeringute suhtes, mille kohta oli
nõuetekohaselt määratud esindaja, või taotleja või omaniku mõne konkreetse rahvusvahelise taotluse
või registreeringu suhtes. Omaniku või tema esindaja nõudel tehtud esindaja määramise tühistamised
avaldatakse bülletäänis. [Reegel 3(6)(a)] [Reegel 32(1)(a)(xiii)]
186.
Rahvusvaheline Büroo tühistab esindaja kohta käiva registrikande ex officio juhul, kui on
määratud uus esindaja. Nagu juba märgitud (vt lõiget 177), võib korraga tunnustada ainult ühte
esindajat; seega eeldab uue esindaja määramine varem määratud esindaja asendamist uuega. [Reegel
3(6)(a)]
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187.
Rahvusvaheline Büroo tühistab esindaja kohta käiva registrikande ex officio ka registrisse
kantud muutunud omaniku puhul, kui rahvusvahelise registreeringu uus omanik ei ole sõnaselgelt uuesti
määranud sama esindajat.
188.
Üldjuhul jõustub tühistamine kuupäeval, mil tühistamise aluseks olnud avaldus saabus
Rahvusvahelisse Büroosse. Kui tühistamist taotleb esindaja, kohaldatakse järgnevaid lõikeid. [Reegel
3(6)(b)]
Tühistamine esindaja taotlusel
189.
Kui Rahvusvahelisse Büroosse laekub esindaja avaldus, milles taotletakse esindaja kohta käiva
registrikande tühistamist, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest viivitamatult taotlejale või omanikule,
saates talle ka koopiad kõigist esindajale või esindaja poolt kuue kuu jooksul enne teate kuupäeva
saadetud kirjadest või dokumentidest. Tühistamise jõustumise kuupäev on varasem järgmistest
kuupäevadest: [Reegel 3(6)(d)] [Reegel 3(6)(c)]
-

kuupäev, mil Rahvusvahelisse Büroosse laekus uue esindaja määramise teade või
dokument;

-

kahekuulise tähtaja lõppkuupäev, mida hakati arvestama kuupäevast, mil Rahvusvahelisse
Büroosse saabus esindaja avaldus tema määramise tühistamise kohta.

190.
Tühistamise jõustumiseni saadetakse kõik kirjad ja dokumendid, mis tavaliselt saadetakse
ainult esindajale, nii esindajale kui ka taotlejale või omanikule. Sellega kaitstakse taotleja või omaniku
huve, kui esindaja on taotlenud enda määramist puudutava registrikande tühistamist klienti teavitamata
või tema huvide vastaselt.
Tühistamisest teatamine
191.
Kui tühistamine on jõustunud, teatab Rahvusvaheline Büroo tühistamise asjaolu ja jõustumise
kuupäeva esindajale, kelle määramise kohta käiv registrikanne on tühistatud, taotlejale või omanikule,
ning kui esindaja määrati ameti kaudu, siis ka sellele ametile. Omaniku või tema esindaja nõudel tehtud
esindaja määramise tühistamisest teatatakse ka märgitud lepinguosaliste ametitele. Rahvusvaheline
Büroo saadab kõik edasised kirjad ja dokumendid uuele esindajale või, kui uut esindajat ei ole registrisse
kantud, taotlejale või omanikule. [Reegel 3(6)(e)] [Reegel 3(6)(f)]
Registrisse kandmise eest lõivu ei tasuta
192.
Esindaja määramise, esindajat puudutava muudatuse või esindaja määramise kohta käiva
registrikande tühistamise registrisse kandmise eest ei tule lõivu tasuda. [Reegel 36(i)]

II PEATÜKK: RAHVUSVAHELINE PROTSEDUUR
SISSEJUHATUS
Käesolevas peatükis kirjeldatakse protokolli, reeglistiku ja haldusjuhendi kohaselt toimuvaid menetlusi.
Samuti antakse selles peatükis selgitusi vormide kohta, mille kasutamist võidakse nõuda või mida
Rahvusvaheline Büroo võib süsteemi kasutajatele pakkuda, ning nende vormide täitmise kohta.
Käesolevas peatükis jälgitakse võimalikult täpselt rahvusvahelise registreeringuga seotud protsesse,
alates rahvusvahelisest taotlusest kuni rahvusvahelise registreeringu registrisse kandmiseni. Lisaks
sellele käsitletakse toiminguid, mis võivad märgi rahvusvahelisele registreerimisele järgneda, nagu
näiteks kaitse andmisest keeldumine, hilisem märkimine, kaupade ja teenuste loetelu piiramine jne.
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RAHVUSVAHELINE TAOTLUS
Põhinõuded
Põhiregistreering või põhitaotlus
193.
Madridi süsteemi aluseks on riigisisese või regionaalse põhiregistreeringu või põhitaotluse
nõue. Rahvusvahelise taotluse aluseks võib olla registreering päritoluametis (põhiregistreering) või
sellele ametile esitatud registreerimistaotlus (põhitaotlus). Sellele viidatakse kui põhimärgi nõudele.
Rahvusvaheline taotlus võib sisaldada ainult põhitaotluse või põhiregistreeringuga hõlmatud kaupu ja
teenuseid.
194.
Enamasti on rahvusvahelise taotluse aluseks üks registreering või taotlus, mis hõlmab
rahvusvahelises taotluses loetletud kaupu ja teenuseid. Rahvusvahelise taotluse saab aga vastavalt
protokollile koostada ka mitme taotluse ja/või registreeringu põhjal, mis kokku hõlmavad
rahvusvahelises taotluses sisalduvaid kaupu ja teenuseid. See on eriti asjakohane nende
lepinguosaliste päritoluametite jaoks, kes on kasutanud ühe klassi süsteemi. Põhimärgid peavad kõik
olema sama isiku nimel ja olema esitatud samasse ametisse. Parema arusaadavuse huvides viidatakse
järgnevas tekstis ainult põhimärgile, kusjuures seda mõistetakse nii, et põhimärke võib olla mitu.
Päritoluamet
195.
Enne rahvusvahelise taotluse esitamist peab tulevane taotleja kindlaks tegema oma õiguse
Madridi süsteemis taotlust esitada ja selle, missugune amet või ametid võivad tema rahvusvahelise
taotluse jaoks olla päritoluametiks.
196.
Päritoluamet tähendab protokolli artikli 2 lõike 2 mõttes, et taotleja võib ettevõtte, elukoha või
kodakondsuse põhjal vabalt valida päritoluameti, mida võib olla ainult üks. Kui tegemist on riigiametiga,
võib rahvusvahelise taotluse esitada isik, kes on selle riigi kodanik või kellel on seal elukoht või tegutsev
tööstus- või kaubandusettevõte. Lepinguosalise organisatsiooni ametisse võib rahvusvahelise taotluse
esitada isik, kes on selle organisatsiooni liikmesriigi kodanik või kellel on selle organisatsiooni
territooriumil elukoht või tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte. [Artikkel 2(2)] [Reegel 1(xxv) ja (xxvi)]
[Artikkel 2(1)(i), (ii)]
197.
Mõisteid „kodanik”, „elukoht” ja „tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte” tõlgendatakse
vastavalt lepinguosaliste õigusele. Seetõttu saab käesolev juhend anda vaid suuniseid.
198.
Vastavalt protokollile on mõistel „kodanik” sama tähendus nagu Pariisi konventsiooni artiklis 2.
Selle mõiste alla kuuluvad nii füüsilised kui juriidilised isikud. Seda, kas füüsiline isik on konkreetse riigi
kodanik, ning kriteeriume (näiteks registreerimise koht või peakorteri asukoht) määratlemaks, kas
juriidiline isik loetakse selle riigi kodanikuks, reguleeritakse asjaomase riigi õigusega. Samuti
otsustatakse lähtuvalt lepinguosalise õigusest, missuguste kriteeriumide järgi loetakse füüsiline isik või
juriidiline isik lepinguosalises elukohta omavaks. Praktikas tekib juriidilise isiku kodakondsuse või
elukoha küsimus harva, sest tema õigus esitada rahvusvaheline taotlus põhineb tavaliselt ettevõtte
olemasolul päritoluriigis.
199.
Mõiste „tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte” pärineb Pariisi konventsiooni artiklist 3, millele
see lisati esimesel konventsiooni revideerimise konverentsil Brüsselis 1897–1900. Arvati, et esialgne
säte, mis viitas lihtsalt „ettevõttele”, oli liiga laialivalguv ja vajas täpsustamist. Eesmärk oli tarvitusele
võtta prantsuskeelne termin „sérieux” (inglise keeles real – tõeline), mille kasutamine välistaks fiktiivsed
ettevõtted. Mõiste „tegutsev” määrab, et ettevõttes peab toimuma tööstus- või kaubandustegevus
(erinevalt pelgalt kaubalaost), ent see ei pea olema peaettevõte (Brüsseli konverentsil ei võetud vastu
ühe Madridi kokkuleppega ühinenud riigi ettepanekut mõista ettevõtet peaettevõttena).
200.
Seega mõistetakse seda terminit nii, et firmal võib olla mitu tegutsevat tööstus- või
kaubandusettevõtet mitmes riigis, mis on ühinenud protokolliga. Sel juhul võib iga sellise riigi amet olla
päritoluamet.
201.
Kui lepinguosaline riik, mille kodanik taotleja on või kus taotlejal on elukoht või ettevõte, on ka
lepinguosalise organisatsiooni liige, siis võib esitada rahvusvahelise taotluse nii riigisisese kui
regionaalse taotluse või registreeringu alusel.
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Mitu taotlejat
202.
Kaks või rohkem isikut (füüsilised või juriidilised isikud) võivad ühiselt esitada rahvusvahelise
taotluse tingimusel, et nad on ka põhitaotluse või põhiregistreeringu ühisomanikud ja et kõik taotlejad
on ettevõtte, elukoha või kodakondsuse kaudu seotud lepinguosalisega, kelle amet on päritoluamet.
203.
Taotlejate seos lepinguosalisega ei pea olema ühesugune (kodakondsus, elukoht või ettevõte),
aga neil kõigil peab olema õigus esitada selle lepinguosalise ametisse rahvusvaheline taotlus. [Reegel
8(2)]

Rahvusvahelise taotluse esitamine
204.
Rahvusvaheline taotlus tuleb esitada päritoluameti kaudu. Seega on ametil esimene
kokkupuude rahvusvahelise taotlusega siis, kui see esitatakse edastamiseks Rahvusvahelisele
Büroole. [Artikkel 2(2)] [Artikkel 8(1)]
205.
Rahvusvahelist taotlust, mida ei ole esitatud ameti kaudu, vaid mille taotleja on esitanud otse
Rahvusvahelisele Büroole, ei võeta arvesse. See tagastatakse ekspertiisi tegemata saatjale ja kõik
tasutud lõivud tagastatakse isikule, kes need maksis. [Reegel 11(7)]
206.
Sellisel juhul ei ole Rahvusvaheline Büroo kohustatud kinnitama rahvusvahelise taotluse
kättesaamist. Kui taotlus on edastatud elektroonselt, kinnitab Rahvusvaheline Büroo e-kirja
kättesaamist (vt lõiget 120) ja tagastab saadetise nii, nagu eespool kirjeldatud.
Rahvusvahelise taotluse keel
207.
Rahvusvahelise taotluse võib vastavalt päritoluameti ettekirjutustele esitada kas inglise,
prantsuse või hispaania keeles. See tähendab, et päritoluamet võib nõuda nendest keeltest ainult ühe
kasutamist või lubada taotlejal või omanikul valida kahe või kolme keele vahel. [Reegel 6(1)]
208.
Rahvusvahelist taotlust, mis ei vasta keelenõuetele, ei võta Rahvusvaheline Büroo arvesse ja
tagastab selle ekspertiisi tegemata ametile, kes selle saatis, ning kõik tasutud lõivud tagastatakse
osalisele, kes need maksis. [Reegel 11(7)]
Taotluse vorm
209.
Rahvusvaheline taotlus tuleb esitada Rahvusvahelisele Büroole ametlikul vormil MM2. [Reegel
9(2)(a)] [H lõige 2]
210.
Mõne lepinguosalise amet pakub taotlejale kasutamiseks rahvusvahelise taotluse edastamise
avalduse vorme, mis erinevad ametlikust rahvusvahelise taotluse vormist ja mille kasutamine on
lepinguosalise õiguse järgi taotlejale lubatud või kohustuslik. Kui päritoluameti ametlik keel ei ole inglise,
prantsuse ega hispaania keel, siis võib amet nõuda taotlejalt vajaliku teabe (eelkõige kaupade ja
teenuste loetelu) esitamist rahvusvahelise taotluse keeles (inglise, prantsuse või hispaania keeles) või
amet võib ise tõlkida teabe sellesse keelde.
211.
Mõned ametid võimaldavad Madrid eFilingu teenust või nende enda e-taotluse lahendust. Kui
taotleja amet ei paku kumbagi, on tal soovitatav kasutada Madridi taotluse abivahendit7, mis on ametliku
vormi MM2 e-versioon.
212.

Ametlikud vormid on kättesaadavad WIPO veebilehel (https://www.wipo.int/madrid/en/forms/).

213.
Ametlik vorm peab olema täidetud loetavalt ja trükituna. Rahvusvaheline Büroo ei võta vastu
käsitsi täidetud vorme. Kui taotleja ei kasuta Rahvusvahelise Büroo pakutud vorme, vaid omakoostatud
vorme, tuleb järgida lõikes 126 toodud juhiseid.

7

https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/.
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Punkt 1. Lepinguosaline, kelle amet on päritoluamet
214.
Tuleb märkida riigi või riikidevahelise organisatsiooni nimi, kelle amet on päritoluamet, näiteks
„Jaapan”, „Euroopa Liit” jne. Kui tegemist on ühise ametiga kooskõlas protokolli artikliga 9quater, tuleb
märkida ainult üks nimetus, mille alla on koondunud asjaomased lepinguosalised, näiteks „Benelux”.
215.
Kui taotlejaid on rohkem kui üks, tuleb märkida ainult ühe lepinguosalise nimetus, kelle amet on
päritoluamet.
Punkt 2. Taotleja
Nimi
216.
Kui taotleja on füüsiline isik, tuleb nimelahtrisse märkida perekonnanimi või -nimed ja eesnimi
või -nimed sellisel kujul ning sellises järjekorras, nagu asjaomane isik neid tavaliselt kasutab. Kui taotleja
on juriidiline isik, tuleb märkida tema täielik ametlik nimetus. Kui taotleja nimi ei ole ladina tähtedes, tuleb
märkida transliteratsioon ladina tähtedes, millele järgneb rahvusvahelise taotluse keelele vastav
foneetiline transkriptsioon. Juriidilise isiku nime puhul, mis ei ole ladina tähtedes, võib transliteratsiooni
asendada nime tõlkega rahvusvahelise taotluse keelde. [H lõige 12(a), (b) ja (c)]
Aadress
217.
Taotleja aadress peab olema märgitud viisil, mis vastab kiiret kohale toimetamist
võimaldavatele postiside tavanõuetele. Lisaks võib märkida telefoninumbri. [H lõige 12(d)]
E-posti aadress
218.
Taotleja peab märkima rahvusvahelises taotluses e-posti aadressi. Rahvusvaheline Büroo
saadab elektroonselt ainult taotleja/omaniku andmete juures registrisse kantud e-posti aadressile kõik
seda rahvusvahelist taotlust või sellest tulenevat registreeringut puudutavad kirjad ja dokumendid, v.a
juhul, kui on märgitud teine e-posti aadress kirjavahetuse jaoks või on määratu desindaja. Taotleja peab
tagama, et e-posti aadressi vajadusel uuendatakse. [Reegel 9(4)(a)(ii)] [H lõige 12(d)]
Kirjavahetuse aadress
219.
Kui esindaja nimi ja aadress on märgitud punktis 4, saadab Rahvusvaheline Büroo esindaja
e-posti aadressile kõik kirjad ja dokumendid, mis tuleb saata taotlejale või omanikule. Kui punktis 4 ei
ole esindaja e-posti aadressi märgitud, saadetakse kirjad ja dokumendid punktis 2 märgitud taotleja
aadressile. Kui teated soovitakse saada aadressile, mis erineb punktis 2 märgitust, võib selle soovi
korral märkida kirjavahetuse aadressi alla; vastasel juhul tuleb lahter „kirjavahetuse aadress” täitmata
jätta. Taotleja jaoks on kohustuslik märkida e-posti aadress, seega kui märgitakse kirjavahetuse
aadress, peab selles sisalduma ka e-posti aadress. Kui kirjavahetuse jaoks on märgitud ainult
postiaadress, kasutab Rahvusvaheline Büroo taotlejaga suhtlemiseks taotleja andmete juures märgitud
e-posti aadressi. Kirjavahetuse aadressi, sh e-posti aadressi, saab hiljem lisada või uuendada Contact
Madridi kaudu.
Telefoninumbrid
220.
Taotleja võib märkida ka telefoninumbri, et Rahvusvaheline Büroo saab vajadusel taotlejaga
ühendust võtta, kui e-posti aadressi ei ole märgitud või kui on märgitud vale e-posti aadress.
Mitme taotleja nimel esitatud taotlus
221.
Kui taotlejaid on mitu, tuleb selle punkti alla märkida taotlejate arv ja ainult esimese taotleja nimi
ning aadress. Teise taotleja nimi ja aadress või ülejäänud taotlejate nimed ja aadressid tuleb märkida
mitme taotleja jaoks ettenähtud lisalehele. Punkti 2 alla tuleb märkida ainult ühe taotleja andmed.
222.
Kui rahvusvahelise taotluse esitavad ühiselt mitu taotlejat, kellel on eri aadressid, ja esindaja
nime ning aadressi ega kirjavahetuse aadressi ei ole märgitud, siis saadetakse kirjad ja dokumendid
rahvusvahelises taotluses esimesena märgitud taotleja e-posti aadressile. [H lõige 13]
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Kirjavahetuses eelistatav keel
223.
Rahvusvahelise taotluse puhul võib taotleja (märgistades punkti 2 all vastava ruudu) osutada,
kas ta soovib Rahvusvahelise Büroo teated saada inglise, prantsuse või hispaania keeles. Selle lahtri
täitmine ei ole vajalik, kui taotleja soovib saada teateid keeles, milles rahvusvaheline taotlus on esitatud.
Tuleb märkida, et see kehtib ainult Rahvusvahelisest Büroost pärit kirjade ja dokumentide kohta,
ametitest saadetud kirjad ja dokumendid, mida Rahvusvaheline Büroo üksnes edastab (näiteks
keeldumisteated), saadetakse keeles, milles need ametist saabusid. [Reegel 6(2)(iv)]
Muud andmed
224.
Kui taotleja on füüsiline isik, võib ta ära märkida riigi, mille kodanik ta on. Kui taotleja on juriidiline
isik, siis võib märkida juriidilise isiku õigusliku olemuse koos riigi (ja vajadusel selle riigi
territoriaalüksuse) nimetusega, kus juriidiline isik asub. [Reegel 9(4)(b)(i) ja (ii)]
225.
Sellised andmed ei ole protokolli ega reeglistiku järgi kohustuslikud, need võib aga lisada
rahvusvahelisele taotlusele, et ära hoida nende märgitud lepinguosaliste proteste, kus nimetatud
andmete esitamine on kohustuslik.
Punkt 3. Õigus esitada taotlus
226.
Taotluses punkti 3(a) all peab taotleja märkima ühe järgnevatest andmetest taotleja seose kohta
lepinguosalisega, kelle ameti vahendusel rahvusvaheline taotlus edastatakse:
-

kui lepinguosaline on riik, siis asjaolu, et taotleja on selle riigi kodanik;

-

kui lepinguosaline on organisatsioon, siis selle organisatsiooni liikmesriik, mille kodanik
taotleja on;

-

asjaolu, et taotlejal on selles lepinguosalises alaline elukoht;

-

asjaolu, et taotlejal on selles lepinguosalises tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte.

Eelnimetatud andmetest peab märkima ainult ühe, aga taotleja soovi korral võib märkida ka rohkem.
[Reegel 9(5)(b)]
227.
Amet, mille vahendusel esitatakse rahvusvaheline taotlus, võib nõuda tõendusmaterjale, kui tal
on põhjust õigustatult kahelda esitatud andmete õigsuses. Üldjoontes võib eeldada, et punkti 2(b) all
märgitud aadress on taotleja ettevõtte või elukoha aadress. Isegi siis, kui see aadress on lepinguosalise
territooriumil, mille ameti kaudu taotlus esitatakse, on ikkagi vaja tähistada vähemalt üks ruut punkti 3(a)
all; kui seda ei ole tehtud, on võimatu kindlaks määrata taotleja õigust taotluse esitamiseks.
228.
Kui taotleja näitab punkti 3(a) all vastavat ruutu (vastavaid ruute) märgistades, et tal on ettevõte
või elukoht lepinguosalise territooriumil, kelle ameti kaudu rahvusvaheline taotlus edastatakse, aga
tema aadress (nagu märgitud punkti 2(b) all) ei ole sellel territooriumil, siis peab taotleja punkti 3(b)
juurde lisama oma ettevõtte või elukoha aadressi sellel territooriumil. [Reegel 9(5)(c)]
229.
Vastavalt lõikes 202 märgitule peavad rahvusvahelise taotluse esitamise õigust puudutavad
nõuded olema täidetud iga taotleja puhul, kui rahvusvahelise taotluse esitavad ühiselt mitu taotlejat.
Seega tuleb vajadusel märkida teave iga taotleja õiguse kohta esitada rahvusvaheline taotlus. See
teave peab olema esitatud mitme taotleja jaoks ettenähtud lisalehel.
Punkt 4. Esindaja määramine
230.
Kui taotleja soovib, et tal oleks suhtlemisel Rahvusvahelise Bürooga esindaja, tuleb vormi
sellesse lahtrisse märkida esindaja nimi ja aadress. Esindaja määramist ei kanta registrisse, kui ei ole
märgitud esindaja e-posti aadressi (vt ka lõikeid 170 kuni 181). [Reegel 9(4)(a)(iii)] [H lõige 12(d)]
231.
Kui esindaja nimi ei ole ladina tähtedes, tuleb märkida transliteratsioon ladina tähtedes, millele
järgneb rahvusvahelise taotluse keelele vastav foneetiline transkriptsioon. Kui esindaja on juriidiline isik,
võib transliteratsiooni asendada juriidilise isiku nime tõlkega rahvusvahelise taotluse keelde.
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232.
Esindaja määramise jõustumiseks on ainult tarvis märkida tema nimi ja aadress (sh e-posti
aadress) rahvusvahelisse taotlusse; volikirja ega teisi eraldi dokumente ei ole vaja Rahvusvahelisele
Büroole saata.
233.
Madridi süsteem ei sätesta nõudeid nende isikute erialase kvalifikatsiooni, kodakondsuse,
asukoha või alalise elukoha suhtes, keda võib määrata esindajaks suhtlemisel Rahvusvahelise
Bürooga. Kui esindaja määramise üldisemad nõuded on täitmata, saadab Rahvusvaheline Büroo kõik
kirjad ja dokumendid taotlejale.
234.
Esindaja määramine rahvusvahelises taotluses volitab teda suhtlemiseks ainult Rahvusvahelise
Bürooga. Hiljem võib tekkida vajadus määrata veel üks või mitu esindajat, kes esindavad taotlejat
märgitud lepinguosaliste ametites, näiteks kaitse andmisest keeldumise puhul ühe sellise ameti poolt.
Sellisel juhul kohaldatakse esindaja määramisele asjaomase lepinguosalise nõudeid.
Punkt 5. Põhitaotlus või põhiregistreering
235.
Rahvusvahelise taotluse aluseks võib olla päritoluametis välja antud registreering või sellesse
ametisse esitatud registreerimistaotlus; taotluse aluseks võib olla ka mitu taotlust või registreeringut (või
nende kombinatsioon). [Artikkel 2(1)]
236.
Päritoluametis registreeritud põhiregistreeringu puhul peab olema märgitud selle registreerimisnumber ja registreerimise kuupäev. Selleks kuupäevaks on kuupäev, mis vastavalt asjaomase ameti
tööd reguleerivale õigusele loetakse registreerimiskuupäevaks; see ei pruugi olla kuupäev, mil amet
tegelikult kandis märgi oma registrisse; näiteks kui asjaomase ameti tööd reguleeriva õiguse järgi on
märk registreeritud esitamiskuupäevast arvates, siis tuleks käesoleva punkti alla märkida just see
kuupäev. Kui rahvusvaheline taotlus põhineb päritoluameti registreeringul, siis taotluse numbrit, mille
põhjal põhiregistreering välja anti, ei tohi märkida, sest see võidakse põhitaotlusega segi ajada. [Artikkel
3(1)] [Reegel 9(5)(a) ja (b)]
237.
Päritoluametisse esitatud põhitaotluse puhul peab olema märgitud taotluse number ja esitamiskuupäev. [Reegel 9(5)(b)]
238.
Kui on tegemist rohkem kui ühe põhiregistreeringuga või põhitaotlusega ning kõik numbrid ja
kuupäevad ei mahu selleks ettenähtud lahtrisse, siis (juhul kui ei kasutata omakoostatud vormi) tuleb
punkti 5 all märkida kõige varasema(te) kuupäeva(de)ga andmed ning ülejäänud andmed esitada
lisalehel.
Punkt 6. Prioriteedinõue
239.
Vastavalt Pariisi konventsiooni artiklile 4 on võimalik varasema taotluse alusel esitada
prioriteedinõue. Varasem taotlus on tavaliselt põhitaotlus või taotlus, mille põhjal anti välja
põhiregistreering. See võib aga olla ka: [Artikkel 4(2)]
-

mõni muu Pariisi konventsiooni või Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmesriigis
(isegi kui see ei ole Pariisi konventsiooniga ühinenud) esitatud taotlus 8 või

-

taotlus, mis on samaväärne tavalise riigisisese taotlusega vastavalt Pariisi Liidu
liikmesriikide vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsele lepingule9.

See tuleneb asjaolust, et WTO liikmed peavad intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPSlepingu) artikli 2 lõike 1 kohaselt kinni pidama Pariisi konventsiooni artiklist 4. Madridi Liidu liikmed aga, kes ei ole
WTO liikmed, ei ole kohustatud tunnistama prioriteedinõuet, mis põhineb selle WTO liikmesriigi taotlusel, kes ei ole
Pariisi konventsiooniga ühinenud. Kuid päritoluamet ei tohiks keelduda sellise nõude edastamisest. Vastasel juhul
takistatakse märgitud WTO liikmesriigil prioriteedinõude tunnistamise kohustuse täitmist.
9 See tuleneb Pariisi konventsiooni artikli 4A lõikest 2, mille põhjal kannab Rahvusvaheline Büroo registrisse
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametisse esitatud Euroopa Liidu kaubamärgi taotluste alusel esitatud
prioriteedinõuded.
8
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240.
Prioriteedinõude puhul peab olema märgitud riigisisese/regionaalse ameti nimetus, kuhu
varasem taotlus oli esitatud, samuti esitamiskuupäev ja taotluse number (kui see on olemas). Varasema
taotluse koopiat ei ole tarvis esitada. [Reegel 9(4)(a)(iv)]
241.
Kui nõutakse rohkem kui ühe taotluse prioriteeti ja kõik vajalikud andmed ei mahu selleks
ettenähtud lahtrisse, siis (juhul kui ei kasutata omakoostatud vormi) tuleb punkti 6 all märkida kõige
varasema(te) kuupäeva(de)ga andmed ning ülejäänud andmed esitada lisalehel.
242.
Kui prioriteedinõue ei hõlma kõiki rahvusvahelise taotluse vormil punkti 10 all loetletud kaupu ja
teenuseid, tuleb punkti 6 all ära märkida need kaubad ning teenused, mille suhtes prioriteeti nõutakse.
Kui märgitakse mitu eri kuupäevadega varasemat taotlust, tuleb märkida kaubad ja teenused, mida iga
taotlus puudutab.
243.
Rahvusvaheline Büroo ei võta arvesse nõudes sisalduvaid prioriteedikuupäevi, mis on
rahvusvahelise registreeringu kuupäevast üle kuue kuu varasemad ja teavitab sellest taotlejat ning
päritoluametit. Seetõttu ei kanta sellist kuupäeva rahvusvahelisse registrisse. Vastavalt Pariisi
konventsiooni artikli 4C lõikele 3 juhul, kui nõudes sisalduvast prioriteedikuupäevast algava kuuekuulise
tähtaja viimasel päeval on amet suletud ja rahvusvahelise taotluse edastamise avaldusi vastu ei võeta,
siis arvestades, et rahvusvaheline registreering kannab nimetatud avalduse päritoluametisse
saabumise kuupäeva, pikendatakse kuuekuulist tähtaega ameti järgneva esimese tööpäevani;
analoogselt eeltooduga, kui rahvusvaheline registreering kannab rahvusvahelise taotluse
Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäeva või hilisemat kuupäeva ja kuuekuulise tähtaja viimasel
päeval on Rahvusvaheline Büroo suletud, siis pikendatakse kuuekuulist tähtaega Rahvusvahelise
Büroo järgneva esimese tööpäevani. (Rahvusvahelise registreeringu kuupäeva kohta vt lõikeid 340 kuni
345.) [Reegel 14(2)(i)]
244.
Vastavalt lõigetes 342 kuni 345 kirjeldatule võivad puudused ja viivitused põhjustada seda, et
rahvusvahelise registreerimise kuupäev on hilisem rahvusvahelise taotluse päritoluametisse saabumise
kuupäevast. Kui selle tulemusena on rahvusvahelise registreerimise kuupäev rohkem kui kuus kuud
prioriteedinõude kuupäevast hilisem, läheb prioriteedinõue kaduma ja Rahvusvaheline Büroo ei kanna
prioriteedi andmeid registrisse. [Reegel 14(2)(i)]
Punkt 7. Märk
245.
Vormil punkti 7 all lahtris a peab olema märgi reproduktsioon. Reproduktsioon peab olema
märgi kahemõõtmeline graafiline (kaasa arvatud fotograafiline) kujutis. See reproduktsioon peab olema
identne märgi kujutisega põhitaotluses või -registreeringus. Eelkõige tuleb silmas pidada, et kui
põhiregistreeringus või -taotluses kujutatud märk (põhimärk) on mustvalge, peab ka reproduktsioon
selles lahtris olema mustvalge; kui põhimärk on värviline, peab ka reproduktsioon lahtris olema värviline.
[Reegel 9(4)(a)(v)]
246.
Taotluse vormi selle punkti all toodud lahtri mõõdud on 8 cm x 8 cm, see on bülletäänis
avaldatavate märkide standardsuurus.
247.
Märgi reproduktsioon(id) peab (peavad) olema piisavalt selge(d) võimaldamaks registrisse
kandmist, avaldamist ja teadete saatmist. Vastasel juhul tähendab see Rahvusvahelise Büroo jaoks, et
rahvusvaheline taotlus ei vasta nõuetele.
248.
Märgi reproduktsioon(id) võib (võivad) olla trükitud, kleebitud või kujutatud muul taotleja valitud
viisil kooskõlas päritoluameti nõuetega.
249.
Kui päritoluamet saadab märgi reproduktsiooni Rahvsvahelisele Büroole elektroonselt, näiteks
JPEG-vormingus, ilmub see kujutis bülletäänis. Kui päritoluamet saadab rahvusvahelise taotluse paberil
või PDF-vormingus, luuakse avaldamisel kasutatav kujutis pabervormi skaneerimise abil ja märk
avaldatakse bülletäänis täpselt vormil toodud kujul. Näiteks kui see on lihtsalt vormile trükitud, ilmub see
ka bülletäänis samal kujul.
Erilaadsed märgid
250.
Kui on tegemist erilaadse märgiga (näiteks ruumiline märk või helimärk), siis peab
reproduktsioon lahtris a täpselt vastama põhimärgi graafilisele kujutisele. Kui põhimärgi graafiline kujutis
on näiteks ruumilise märgi perspektiivvaade või on tegemist helimärgi kujutamisega noodistiku või
sõnade abil, siis peab sama kujutis olema ka punkti 7 all lahtris a. Kui graafilisele kujutisele lisandub
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kirjeldus, tuleb see märkida punkti 9 alla (vt lõiget 261). Selliste märkide näidiseid, mida ei saa graafiliselt
kujutada (näiteks ruumiliste märkide näidiseid, helimärkide salvestusi), ei ole lubatud lisada.
Värvilisena registreeritav märk
251.
Kui taotleja esitab värvi kui märki eristava tunnuse nõude, aga põhimärgi reproduktsioon on
mustvalge (näiteks põhjusel, et päritoluamet ei näe ette märgi registreerimist või avaldamist värvilisena),
siis peab lisaks lahtris a esitatavale mustvalgele reproduktsioonile olema värvilise märgi reproduktsioon
kujutatud lahtris b. Muul juhul tuleb lahter b tühjaks jätta. [Artikkel 3(3)] [Reegel 9(4)(a)(vii)]
Standardtähed
252.
Kui taotleja soovib, et märki käsitatakse standardtähtedega kujutatud märgina, tuleb märgistada
lahter c. Standardtähtedega kujutatud märgi vaste mõnes riigis on „sõnamärk“, vastandina
„kujutismärgile“. See avaldus ei ole märgitud lepinguosalise ametile või kohtutele juriidiliselt siduv, neil
on õigus otsustada sellise avalduse (võimaliku) toime üle nende territooriumil. Eelkõige võivad nad
otsustada, et märk ei ole kujutatud standardtähtedega, kui ta sisaldab teatud elemente, näiteks
rõhumärgid, mis selles lepinguosalises kasutatavas keeles puuduvad. [Reegel 9(4)(a)(vi)]
253.
Seda ruutu ei tohi märgistada, kui märk sisaldab erilisi tähti või kujundelemente. Kuigi
Rahvusvaheline Büroo ei väljenda kahtlust standardtähti puudutava avalduse suhtes, peaks taotleja
olema teadlik, et kui märgitud lepinguosalise amet leiab, et märk ei ole standardtähtedes, võib ta
väljastada keeldumise, näiteks põhjusel, et rahvusvaheline registreering on esitatud kahe märgi kohta
(üks standard- ja teine erilistes tähtedes) või et lihtsalt ei ole selge, millele kaitset taotletakse.
254.
Kui põhimärk koosneb ainult värvist või värvikombinatsioonist, tuleb see vastavat ruutu
märgistades ära näidata. See ei kahjusta märgitud lepinguosalise õigust kaitse andmisest keelduda
põhjusel, et vastavalt tema õigusele ei tunnistata selliseid tähiseid kaubamärgiks. [Reegel 9(4)(a)(viibis)]
Punkt 8. Värvinõudlus
255.
Kui esitatakse värvi kui märki eristava tunnuse nõudlus, tuleb see vastavat ruutu märgistades
ära näidata, kusjuures värv või värvikombinatsioon märgitakse sõnadega. Rahvusvahelises taotluses
võib olla värvinõudlus hoolimata sellest, et põhimärgi puhul sama nõudlust ei ole. Kui sellist nõudlust
põhimärgi juures ei ole, peab põhimärk olema kujutatud nõudlusaluses värvis või värvikombinatsioonis.
Lisaks sellele võib sõnadega ära märkida märgi põhiosad, kus esinevad nõutavad värvid (vt ka lõiget
286). [Artikkel 3(3)] [Reegel 9(4)(a)(vii)] [Reegel 9(4)(b)(iv)]
Punkt 9. Mitmesugused andmed
(a) Transliteratsioon
256.
Kui märk koosneb osaliselt või täielikult elementidest, mis ei ole ladina tähestiku tähed ega
araabia või Rooma numbrid, tuleb lisada transliteratsioon ladina tähtede või araabia numbritega. Ladina
tähtedega transliteratsioon peab järgnema foneetilisele transkriptsioonile rahvusvahelise taotluse
keelde. [Reegel 9(4)(a)(xii)]
(b) Tõlge
257.
Kui märk koosneb osaliselt või täielikult sõnadest, mida saab tõlkida, võib lisada tõlke. Tõlge
võib olla inglise ja/või prantsuse ja/või hispaania keelde, olenemata rahvusvahelise taotluse keelest.
Tõlke lisamine ei ole kohustuslik, kuid selle abil saab ära hoida märgitud lepinguosaliste ametite
esialgseid keeldumisi, kus nõutakse tõlke esitamist. Rahvusvaheline Büroo ei kontrolli märgi tõlke
autentsust, ei tõstata tõlke puudumise küsimust ega korralda tõlkimist. [Reegel 9(4)(b)(iii)] [Reegel
6(4)(b)]
(c) Märge, et kaubamärki ei saa tõlkida
258.
Kui taotleja leiab, et märgil kujutatud sõna või sõnu ei saa tõlkida (st need on tehissõnad), võib
selle vastavat ruutu märgistades ära näidata. See on mõeldud selleks, et ennetada märgitud
lepinguosaliste ametite esialgseid keeldumisi, kus nõutakse tõlget või kinnitust, et tõlkimine ei ole
võimalik.
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(d) Eriliigi või -kategooria märgid
259.
Ruumilise märgi, helimärgi, kollektiiv-, sertifikaat- või garantiimärgi puhul tuleb märgi liigi
näitamiseks tähistada vastav ruut. Selline märge tuleb teha ainult siis, kui see esineb põhimärgi juures.
[Reegel 9(4)(a)(viii) kuni (x)]
260.
Kollektiiv-, sertifikaat- või garantiimärgi puhul ei ole märgi kasutamist reguleerivad eeskirjad
rahvusvahelise taotluse osa ja neid ei saadeta Rahvusvahelisse Büroosse koos rahvusvahelise
taotlusega. Märgitud lepinguosaline võib siiski nõuda nende eeskirjade esitamist. Sellise lepinguosaliste
esialgsete keeldumiste vältimiseks võib taotleja saata nõutud dokumendid selle lepinguosalise ametisse
niipea, kui ta saab kätte rahvusvahelise registreerimise tunnistuse.
(e) Märgi kirjeldus
261.
Kui põhimärgi juures on märgi kirjeldus ja kui päritoluamet seda nõuab, võib sama kirjelduse
ära tuua selleks ette nähtud lahtris. Kirjelduses võib viidata ka asjaolule, et seda liiki märk ei mahu ühegi
vormil märgitud liigi või kategooria alla (vt lõiget 259), näiteks hologramm-märk, tingimusel, et selline
viide on ka põhimärgi juures. Isegi kui põhimärgi juures esitatud kirjeldus ei ole rahvusvahelise taotluse
keeles, peab selle punkti all kirjelduse esitama rahvusvahelise taotluse keeles. [Reegel 9(4)(a)(xi)]
[Reegel 9(4)(b)(vi)]
262.
Taotleja võib soovi korral lisada rahvusvahelisse taotlusesse märgi kirjelduse, mida ei ole
põhimärgi juures või mis erineb põhimärgi kirjeldusest. See võimaldab taotlejal lisada kirjelduse, mida
on vaja mõne lepinguosalise nõuete täitmiseks (näiteks lepinguosalised, kes nõuavad märgi kirjeldust,
kui ei ole tegemist sõnamärgiga) ja vältida ebavajalikke esialgseid keeldumisi.
(f) Märgi sõnalised elemendid
263.
Rahvusvaheline Büroo salvestab (reproduktsioonilt punkti 7 all) sõnalise osa, mis näib olevat
märgi koosseisus oluline. See sisestatakse Madrid Monitori andmebaasi ning seda kasutatakse
teadetes ja kirjavahetuses vastava rahvusvahelise registreeringu identifitseerimiseks. Kui aga märk on
kujutatud eriliste tähtedega või käsitsikirjas, on oht, et Rahvusvaheline Büroo tõlgendab sõnu või tähti
valesti. Lisaks, kui märk sisaldab palju sõnalist materjali (näiteks kui märk koosneb etiketist), ei pruugi
olla ilmne, mida peaks salvestama. Seetõttu võiks taotleja ära näidata, mida ta peab märgi oluliseks
sõnaliseks elemendiks. Ent iga selline märge on üksnes teabe andmiseks ja sellel ei tohiks olla
õiguslikke tagajärgi. Seda märget ei tohiks teha, kui punkti 7 all on märgistatud ruut standardtähtede
kohta.
(g) Mittekaitstav osa
264.
Kui taotleja soovib määrata mõne sõnalise osa märgil mittekaitstavaks, tuleb selle punkti alla
märkida sõnaline osa, mis määratakse mittekaitstavaks. Eesmärk on ennetada märgitud lepinguosaliste
nõudeid mittekaitstava osa rahvusvahelisse registrisse kandmiseks. Mittekaitstav osa rahvusvahelises
taotluses peab aga kehtima kogu rahvusvahelise registreeringu suhtes, seda ei saa määrata üksnes
mõne märgitud lepinguosalise suhtes. [Reegel 9(4)(b)(v)]
265.
Sellel, kas vastav mittekaitstav osa oli ka põhimärgis, ei ole tähtsust. Vastupidiselt väljendudes,
kui põhimärgis oli mittekaitstav osa, ei ole kohustuslik lisada seda rahvusvahelisse taotlusesse. Kui
märk on Rahvusvahelises Büroos registreeritud, ei ole võimalik mittekaitstavat osa lisada.
Punkt 10. Kaubad ja teenused
266.
Taotleja peab loetlema kaupade ja teenuste nimetused, mille suhtes taotletakse märgi
rahvusvahelist registreerimist. Nimetused tuleb grupeerida Nizza klassifikatsiooni sobivatesse
klassidesse, märkides iga grupi ette klassi numbri ja reastades nimetused vastavalt klasside järjekorrale
klassifikatsioonis. Kaubad ja teenused peavad olema tähistatud täpsete mõistetega, soovitatavalt
kasutades rahvusvahelise klassifikatsiooni tähestikulises loetelus toodud sõnastust. Vajadusel tuleb
kasutada lisalehte ja tähistada vastav ruut. [Reegel 9(4)(a)(xiii)]
267.
Kaupade ja teenuste loetelu peab mahtuma põhimärgi juures esitatud kaupade ja teenuste
ulatuse alla. See tähendab, et rahvusvahelises taotluses võib loetelu olla piiratum kui põhimärgi juures,
see ei tohi aga olla ulatuslikum ega sisaldada põhimärgi loetelust erinevaid kaupu ja teenuseid.
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Rahvusvahelises taotluses kasutatavad mõisted ei pea olema täpselt samad, aga need peavad olema
samaväärsed põhiregistreeringus või -taotluses kasutatud mõistetega.
268.
Päritoluamet peab kontrollima, et kõik loetletud kaubad ja teenused sisalduvad põhimärgi
loetelus, nii et oleks võimalik teha lõike 286 kohane avaldus (punkt 13 ametlikul vormil MM2). Lisaks
peaks amet kontrollima, et kaupade ja teenuste klassifitseerimine ning grupeerimine on õige, et vältida
vajadust Rahvusvahelisel Bürool ametile vastavatest puudustest teatada (vt lõikeid 308 kuni 318).
269.
Rahvusvahelises taotluses võib kaupade ja teenuste loetelu olla piiratud ühe või mitme märgitud
lepinguosalise suhtes. See peab olema märgitud punkti 10(b) all. Eri lepinguosaliste puhul võivad
piirangud olla erinevad. Lepinguosalise suhtes, kellele tuleb tasuda individuaallõiv, võetakse piiramist
arvesse lõivusumma arvutamisel. Tasutavate lisalõivude arvu aga piiramine ei mõjuta. Isegi kui
piiramine on tehtud kõigi märgitud lepinguosaliste suhtes, sisalduvad punkti 10(a) all nimetatud kaubad
ja teenused ikkagi rahvusvahelises registreeringus ning nende suhtes on võimalik teha hilisemat
märkimist. [Reegel 9(4)(a)(xiii)]
270.
Rahvusvahelisele taotlusele võib lisada kaupade ja teenuste tõlke inglise, prantsuse või
hispaania keelde. Rahvusvaheline Büroo ei ole kohustatud sellist tõlget õigeks pidama (vt lõiget 353),
kuid see võib aidata taotleja kavatsusi kindlaks määrata, eriti juhul, kui põhimärgi loetelu ei ole inglise,
prantsuse ega hispaania keeles. [Reegel 6(4)(a)]
Punkt 11. Märgitud lepinguosalised
271.
Taotleja peab ära näitama riigid või organisatsioonid, kus ta soovib märgile kaitset saada,
märgistades vastavad ruudud punkti 11 all. Kui kasutatakse omakoostatud vormi, tuleb sellele kirjutada
märgitud lepinguosaliste nimetused. [Reegel 9(4)(a)(xv)]
272.
Need lepinguosalised, kes on protokolli ratifitseerinud või sellega ühinenud pärast ametliku
vormi trükkimist ja kelle nimetuse jaoks puudub seetõttu vormil ruut, võib juurde märkida, tingimusel, et
ratifitseerimine või ühinemine on jõustunud. Uusim vorm on kättesaadav WIPO veebilehel
https://www.wipo.int/madrid/en/forms/.
273.
Kui märgitud riik või organisatsioon on vastava lepingu ratifitseerinud või sellega ühinenud, kuid
ratifitseerimine või ühinemine ei ole veel jõustunud, võib päritoluamet märkimise tühistada ja teatada
sellest taotlejale. Teise võimalusena võib amet taotlejalt küsida, kas ta soovib märkimise tühistada või
eelistaks ta märkimise nõude ajutiselt kõrvale jätta, nii et see loetakse saabunuks kuupäeval, mil asjasse
puutuv ratifitseerimine või ühinemine on jõustunud.
274. Rahvusvahelises taotluses või hilisemas märkimises on võimalik märkida teatud territooriume, mis
ei ole iseenesest lepinguosalised, aga kuhu asjaomane lepinguosaline on laiendanud protokolli
kohaldamist. Sellised territooriumid on Bonaire, St Eustatius ja Saba (Kariibi Madalmaade omavalitsuse
alad) ning Curaçao ja St Maarten (Hollandi osa). Need territooriumid ei ole lepinguosalised, vaid
asjaomane lepinguosaline on Holland. Samuti ei ole Guernsey lepinguosaline, aga seda võib märkida,
sest alates 1. jaanuarist 2021 on Ühendkuningriik laiendanud sinna protokolli kohaldamist. Need
territooriumid ei ole lepinguosalised, kuid seal tegutsevad ametid, mis täidavad lepinguosalise ameti
rolli.
Märge teise keele kohta
275.
Kui rahvusvahelises taotluses on üks märgitud lepinguosalistest Euroopa Liit (EL), peab taotleja
lisaks taotluse keelele märkima selle lepinguosalise organisatsiooni jaoks teise töökeele. Teine keel
tuleb valida Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) viie ametliku töökeele, nimelt inglise,
prantsuse, saksa, itaalia või hispaania keele hulgast. ELi hilisema märkimise kohta vaata lõiget 438.
[Reegel 9(5)(g)(ii)]
276.
Eelnimetatud teine keel on mõeldud üksnes keelena, mida kolmandad isikud võivad kasutada
EUIPOle vastulause, tühistamise või kehtetuks tunnistamise avalduse esitamiseks.
277.
Kui üks märgitud lepinguosalistest on EL ja märge teise keele kohta puudub või on vale, ei
takista see rahvusvahelise registreeringu menetlust Rahvusvahelises Büroos ning registreerimisest
teatamist EUIPOle. Sel juhul väljastab aga EUIPO samal põhjusel esialgse keeldumise ja omanik peab
olukorra lahendama suheldes vahetult EUIPOga.
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Vanemuse nõue
278.
Vastavalt ELi kaubamärgisüsteemile võib ELi liikmesriigis registreeritud märgi omanik, kes
taotleb EUIPOs identse märgi registreerimist kaupade ja teenuste suhtes, mis sisalduvad varasema
märgi loetelus, nõuda varasema märgi vanemust vastavas liikmesriigis. Vanemuse toime on, et kui ELi
kaubamärgi omanik loobub varasemast märgist või laseb sellel aeguda, loetakse tema õigused
samaväärseks, nagu tal oleksid olnud siis, kui varasem märk oleks endiselt registreeritud. [Reegel
9(5)(g)(i)]
279.
Taotlejad, kes soovivad taotleda vanemust Madridi protokolli alusel märgitud ELi suhtes,
peavad märkima järgmised andmed eraldi ametlikul vormil MM17, mis lisatakse rahvusvahelise taotluse
vormile: [H lõige 2]
-

kõik liikmesriigid, kus või mille suhtes on varasem märk registreeritud;

-

asjaomase registreeringu jõustumise kuupäev;

-

asjaomase registreeringu number ning

-

kaubad ja teenused, mille tähistamiseks on varasem märk registreeritud.

280.
Vanemuse nõude menetluse kohta Rahvusvahelises Büroos ja mitmesuguste toimingute kohta,
mis võivad seoses nendega esile kerkida (nagu tagasivõtmine, keeldumine või tühistamine), vaata
lõikeid 767 kuni 770.
Märgi kavatsetava kasutamise avaldus
281.
Kui vastavalt protokollile märgitud lepinguosaline on kooskõlas reegli 7 lõikega 2 teatanud
WIPO peadirektorile, et ta nõuab taotleja allkirjaga eraldi vormil MM18 avalduse esitamist märgi
kavatsetava kasutamise kohta, tuleb see avaldus lisada rahvusvahelisele taotlusele. Selle lepinguosalise esitatud lisatingimused avalduses kasutatava keele või avalduse allkirjastamise kohta peavad
samuti olema täidetud. Lepinguosaline võib esmajoones nõuda, et avaldusele kirjutab alla taotleja.
[Reegel 9(5)(f)] [H lõige 2]
282.
Eraldi dokumenti ei pea esitama lepinguosalise puhul, kes nõuab märgi kavatsetava kasutamise
avalduse esitamist vastavalt reegli 7 lõikele 2, aga ei nõua seda eraldi vormil. Nagu on öeldud
rahvusvahelise taotluse vormil, näitab taotleja seda lepinguosalist märkides, et ta kavatseb
rahvusvahelise taotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste suhtes ise selles lepinguosalises märki
kasutada või lubada seda teha teistel.
Punkt 12. Taotleja ja/või tema esindaja allkiri
283.
Päritoluamet võib nõuda taotlejalt või tema esindajalt rahvusvahelisele taotlusele allakirjutamist
või lubada neil seda teha. Rahvusvaheline Büroo ei tõstata küsimust allkirja puudumisest punkti 12 all.
[Reegel 9(2)(b)]
284.
Taotleja või esindaja allkiri võib olla käsitsi kirjutatud, trükitud või templijäljend. E-suhtlemise
puhul võib allkirja asendada Rahvusvahelise Büroo poolt kindlaks määratava identifitseerimisviisiga. [H
lõige 7] [H lõige 11(a)(ii)]
Punkt 13. Päritoluameti tõendus ja allkiri rahvusvahelisele taotlusele
285.
Päritoluamet peab rahvusvahelisele taotlusele alla kirjutama ja tõendama kuupäeva, millal ta
sai kätte rahvusvahelise taotluse edastamise avalduse või millal avaldus loeti kättesaaduks. See
kuupäev on oluline, sest tavaliselt saab sellest rahvusvahelise registreeringu kuupäev (vt lõiget 340).
Samuti peab päritoluamet tõendama teatud asjaolusid, mis puudutavad rahvusvahelise taotluse ning
põhiregistreeringu või põhitaotluse vahelisi seoseid. [Reegel 9(2)(b)] [Reegel 9(5)(d)(i)]
286.

Päritoluameti avaldus taotluse vormil punkti 13 all peab tõendama, et:
(a) rahvusvahelise registreeringu taotleja on sama, mis punkti 5 all nimetatud põhimärgi
omanik või taotleja; kui rahvusvahelise taotluse on esitanud ühiselt mitu taotlejat, peavad
nad olema põhimärgi ühisomanikud või -taotlejad; [Reegel 9(5)(d)(ii)] [Reegel 8]
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(b) punkti 7 all esitatud märk on sama, mis punkti 5 all nimetatud põhiregistreeringus või
-taotluses; [Reegel 9(5)(d)(iv)]
(c) kui rahvusvahelises taotluses on mõni järgnevatest andmetest, on samad andmed esitatud
ka põhimärgi juures: [Reegel 9(4)(a)(viibis) kuni (xi)] [Reegel 9(5)(d)(iii) ja (v)]
märge, et kaubamärk koosneb üksnes värvist või värvikombinatsioonist;
märge, et kaubamärk on ruumiline märk, helimärk, kollektiiv-, sertifikaat- või
garantiimärk;
kaubamärgi kirjeldus sõnades (rahvusvahelises taotluses peavad kõik kirjeldused
olema mõistagi rahvusvahelise taotluse keeles);
(d) värvi kui märki eristava tunnusjoone nõudluse esitamisel põhimärgi juures sisaldub sama
nõudlus ka rahvusvahelises taotluses või värvi kui märki eristava tunnusjoone nõudluse
esitamisel rahvusvahelises taotluses, ilma et sama nõudlus esineks põhimärgi juures, on
põhimärk nõudlusele vastavas värvis või värvikombinatsioonis;
(e) rahvusvahelises taotluses märgitud kaubad ja teenused sisalduvad põhitaotluse või
-registreeringu kaupade ning teenuste loetelus ajal, mil amet kinnitab rahvusvahelise
taotluse, st et kõik rahvusvahelises taotluses nimetatud kaubad ja teenused peavad olema
nimetatud põhimärgi loetelus või peavad mahtuma seal nimetatud laiema mõiste alla;
muidugi võib rahvusvahelise taotluse kaupade ning teenuste loetelu olla kitsam kui
põhimärgi loetelu. [Reegel 9(5)(d)(vi)]
287.
Kui rahvusvahelise taotluse aluseks on kaks või rohkem põhimärki, võib eelnimetatud avalduse
teha ainult siis, kui lõike 286 punktide (a), (b), (c) ja (d) all nimetatud väited on tõesed kõigi põhimärkide
suhtes. Punkti (e) all nimetatud väite suhtes võib amet avalduse kinnitada, kui põhimärkide juures
nimetatud kaubad ja teenused kõik koos hõlmavad rahvusvahelises taotluses loetletud kaupu ning
teenuseid. [Reegel 9(5)(e)]
288.
Rahvusvahelise taotluse peab allkirjastama päritoluamet. Allkiri võib olla käsitsi kirjutatud,
trükitud või templijäljend. Rahvusvaheline Büroo ei kontrolli allkirjade autentsust, vaid üksnes nende
olemasolu. Kui allkirja väli vormil ei ole tühi, loetakse allkirja nõue täidetuks – üksnes tühja andmevälja
peaks lugema veaks. Kui taotlus edastatakse Rahvusvahelisele Büroole elektroonselt, asendatakse
allkiri Rahvusvahelise Bürooga kokku lepitud identifitseerimisviisiga. [Reegel 9(2)(b)] [H lõige 7]
289.
Lõikes 286 kirjeldatud avaldus, mida päritoluamet peab allkirjaga kinnitama, on trükitud
ametlikule vormile. Päritoluamet kinnitab vormile alla kirjutades avalduse õigsust. Kui näiteks
rahvusvaheline taotlus sisaldab kirjeldust või märkust, mida avalduses nimetatakse, kuid mida ei ole
põhimärgi juures, või kui rahvusvahelises taotluses on nimetatud kaubad ja teenused, mis ei sisaldu
põhiregistreeringus või -taotluses, ei saa amet alla kirjutada. Amet peab paluma taotlejal kõik
vastukäivused ära parandada (näiteks kustutada kirjeldus või märkus või piirata kaupade ja teenuste
loetelu nii, et põhimärgi loetelu seda hõlmaks). Taotlust ei tohi Rahvusvahelisele Büroole saata enne,
kui see on tehtud.
290.
Päritoluamet peaks kontrollima vormi sisu niivõrd, kuivõrd see on vajalik, et vältida vigu, mille
eest ta peab vastutama (vt lõikeid 324 ja 325). See kontroll ei tohiks aga taotluse edastamist
Rahvusvahelisele Büroole liigselt edasi lükata, kuna viivitus võib mõjutada rahvusvahelise
registreeringu kuupäeva (vt lõiget 341).
Lõivude arvestuse leht
Järgnevaid lõikeid tuleks lugeda koos lõigetes 154 kuni 167 toodud üldmärkustega, mis käsitlevad
lõivude tasumist Rahvusvahelisele Büroole.
291.

Ametliku vormi osaks oleval lõivude arvestuse lehel peab olema märgitud: [Reegel 9(4)(a)(xiv)]
-

luba kanda üle vajalik summa Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt ja vastava
korralduse andnud osaline või

-

makstavate lõivude summa, tasumise viis ja lõive tasuv osaline.
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Tasutavad lõivud
292.
Lõivud, mis tuleb tasuda seoses rahvusvahelise taotluse esitamisega, koosnevad põhilõivust ja
vastavalt olukorrale ühest või mitmest täiendavast lõivust, lisalõivust või individuaallõivust, olenevalt
märgitud lepinguosalistest ning kaupade ja teenuste klasside arvust, mida taotlus hõlmab.
293.

Protokolli artikli 8 lõike 2 kohaselt tasutakse rahvusvahelise taotlusega seoses: [Artikkel 8(2)]
-

põhilõiv;

-

täiendav lõiv iga märgitud lepinguosalise eest;

-

alates neljandast klassist lisalõiv iga kaupade ja teenuste klassi eest.

294.
Protokolli artikli 8 lõike 7 kohaselt võib lepinguosaline deklareerida, et ta soovib lisalõivude ja
täiendavate lõivudena laekuva sissetuleku asemel saada individuaallõivu. Kuid artikli 9sexies lõike 1
punkt b muudab artikli 8 lõige 7 kohase deklaratsiooni nii kokkuleppe kui ka protokolliga ühinenud
lepinguosaliste omavahelistes suhetes kehtetuks. Teiste sõnadega, kui deklaratsiooni esitanud
märgitud lepinguosaline on ühinenud nii kokkuleppe kui ka protokolliga ja lepinguosaline, kelle amet on
päritoluamet, on samuti ühinenud mõlema lepinguga, tuleb vastavalt artikli 9sexies lõike 1 punktile b (vt
lõiget 63) tasuda täiendav lõiv ning lisalõiv, mitte individuaallõiv. [Artikkel 8(7)]
295.
Lepinguosaline, kes nõuab individuaallõivu, võib seda nõuda kahes osas, kusjuures esimene
osa tuleb tasuda rahvusvahelise taotluse esitamisel ning teine osa hilisemal kuupäeval, mis määratakse
kindlaks vastavalt selle lepinguosalise õigusele. Praktikas tasutakse teine osa siis, kui asjasse puutuv
amet leiab, et märk täidab kaitse saamise tingimusi. Teiste sõnadega peaks individuaallõivu teise osa
tasumine olema analoogne registreerimislõivu tasumisega riigisisese taotluse puhul. Rahvusvahelise
taotluse esitamise ajal on selle nõude ainus tegelik mõju, et tuleb maksta individuaallõivu esimene osa.
Rahvusvaheline Büroo teatab omanikule, kui tuleb tasuda teine osa. Kui omanik ei tasu individuaallõivu
teist osa Rahvusvahelise Büroo teates näidatud tähtaja jooksul, tühistab Rahvusvaheline Büroo
rahvusvahelise registreeringu rahvusvahelises registris selle lepinguosalise suhtes ja teatab sellest
omanikule ning lepinguosalise ametile. [Reegel 34(3)]
296.
Kui taotlejal ei ole õnnestunud kinni pidada individuaallõivu teise osa tasumise tähtajast, on tal
võimalus taotleda menetluse jätkamist. Menetluse jätkamise taotlus tuleb esitada Rahvusvahelisele
Büroole ametlikul vormil MM20 kahe kuu jooksul tähtaja lõpust arvates. Koos taotlusega tuleb tasuda
maksmata lõiv ja menetluse jätkamise lõiv. Täpsemaid üksikasju menetluse jätkamise
leevendusmeetme kohta vaata lõigetest 145 kuni 149. [Reegel 5bis] [H lõige 2]
297.

Kokkuvõttes tuleb rahvusvahelise taotluse eest tasuda:
-

põhilõiv;

-

individuaallõiv iga märgitud lepinguosalise eest, kes on teinud protokolli kohaselt vastava
deklaratsiooni (vt lõiget 294), v.a kui märgitud lepinguosaline on ka kokkuleppega ühinenud
riik ja päritoluamet on ka kokkuleppega ühinenud riigi amet (sellise märkimise puhul tuleb
tasuda täiendav lõiv);

-

täiendav lõiv iga märgitud lepinguosalise eest, kelle puhul ei ole vaja tasuda individuaallõivu;

-

alates neljandast klassist lisalõiv iga kaupade ja teenuste klassi eest; kui aga kõigi märgitud
lepinguosaliste puhul kuulub tasumisele individuaallõiv, siis ei ole lisalõivu vaja tasuda.

298.
Põhilõivu, täiendava lõivu ja lisalõivu määrad on kindlaks määratud lõivude loetelus. Tuleb
märkida, et põhilõivu määr sõltub sellest, kas märk on värviline; kui märgi reproduktsioon või üks
reproduktsioonidest (vt lõiget 251) on värviline, siis on lõivumäär suurem. Kehtivate individuaallõivude
määrad
on
kättesaadavad
Madridi
süsteemi
veebilehel
(https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html). Lõivukalkulaator, mis võtab arvesse kõik
võimalikud lepinguosaliste märkimise permutatsioonid ning kaupade ja teenuste klasside arvu (k.a
piiramised
üksikutes
lepinguosalistes),
on
samuti
veebilehel
kättesaadav
(https://madrid.wipo.int/feecalcapp/).
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Alandatud lõivud vähim arenenud riikidest pärit taotlejaile
299.
Taotleja, kellel on tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte või alaline elukoht vähim arenenud
riigis või kes on vähim arenenud riigi (vastavalt ÜRO kehtestatud nimekirjale) kodanik ja kes esitab
rahvusvahelise taotluse sellise riigi kaubamärgiameti kui päritoluameti vahendusel, peab maksma ainult
10% põhilõivust. See asjaolu on kajastatud lõivude loetelus ja sisestatud lõivukalkulaatorisse Madridi
süsteemi veebilehel (https://madrid.wipo.int/feecalcapp/).
300.
Vähim arenenud riikide nimekirja peab ja uuendab regulaarselt ÜRO ning sellega võib tutvuda
ÜRO veebilehel https://www.un.org/en/ (https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developedcountry-category/ldcs-at-a-glance.html).
Tasumine ülekandega Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt
301.
Kui tasumine toimub nõutud summa ülekandmisega Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt,
tuleb märgistada ruut lõivude arvestuse lehel osa a all; samuti tuleb ära märkida konto omanik, konto
number ja ülekandeks korralduse andnud osaline. Kui kasutatakse seda tasumismeetodit, siis ei ole
vaja märkida ülekantava summa suurust; üks sellise tasumise eelistest ongi asjaolu, et see aitab vältida
ebaõige summa tasumise ohtu, kui taotleja või esindaja peaksid lõivude määrad valesti arvestama.
Võimalik on anda ka Rahvusvahelisele Büroole korraldus kanda temale avatud kontolt üle vormil
märgitud summa. Sel juhul tuleb makstav kogusumma ära näidata lõivude arvestuse lehel osa b all ning
samas osas peab olema korraldus vastav summa WIPOle avatud kontolt üle kanda.
Tasumine muul viisil kui ülekandega Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt
302.
Tasutav kogusumma tuleb märkida lõivude arvestuse lehele osa b alla vastavasse ruutu. Lisaks
tuleb lõivude arvestuse lehe samas osas ära märkida makstavate lõivude summad ja soovitatavalt
lõivude suurused, et aidata Rahvusvahelisel Bürool kindlaks teha viga, kui kogusumma ei ole õige.
303.
Lõivude arvestuse lehel osa b all selleks ettenähtud reale tuleb märkida osaline, kes lõivud
tasub (taotleja, esindaja või päritoluamet). Lõive tasuva osalise äramärkimine on väga oluline, kuna
nimelt sellele osalisele teatab Rahvusvaheline Büroo, kui tasutud summa on ebapiisav või kui tasutud
summa tagastatakse osaliselt või täielikult juhul, kui järeldatakse, et taotlusest on loobutud, taotlust ei
võeta arvesse või see loetakse tagasivõetuks.
304.
Kui lõive ei tasuta päritoluameti vahendusel, peaks amet juhtima taotleja tähelepanu asjaolule,
et rahvusvahelist registreeringut ei tehta enne, kui Rahvusvaheline Büroo on vajalikud lõivud kätte
saanud. Amet ei pea kontrollima lõivude maksmist.
305.
Lõivude tasumise viis (vt lõiget 158) näidatakse ära, märgistades ruudu lõivude arvestuse lehel
osa c all.
Puudused rahvusvahelises taotluses
306.
Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et talle edastatud rahvusvahelises taotluses on puudusi,
teatab ta sellest nii päritoluametile kui ka taotlejale. Olenevalt puuduse laadist vastutab selle
kõrvaldamise eest kas amet või taotleja.
307.

Puudusi on kolme liiki ja need kõrvaldatakse eri reeglite järgi. Puuduste liigid on:
-

kaupade ja teenuste klassifitseerimise puudused;

-

kaupade ja teenuste nimetustega seotud puudused;

-

muud puudused.
Kaupade ja teenuste klassifitseerimise puudused

308.
Lõplik vastutus rahvusvahelises taotluses loetletud kaupade ja teenuste klassifitseerimise ning
grupeerimise eest lasub Rahvusvahelisel Bürool, ehkki Rahvusvaheline Büroo peab püüdma lahendada
kõik lahkarvamused päritoluametiga. Seejuures edastab ta vastava teabe taotlejale, võimaldades
taotlejal võtta ametiga ühendust puuduste kõrvaldamiseks.
46

Märkide rahvusvahelise registreerimise juhend

309.
Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et kaubad ja teenused ei ole grupeeritud õigesse klassi või
õigetesse klassidesse või kui nende ette ei ole märgitud klassi numbrit või klasside numbreid või kui
klassi number ei ole õige, teeb ta oma ettepaneku ja edastab selle päritoluametile, saates ettepaneku
koopia taotlejale. Kui teatud kaup või teenus võib kuuluda rohkem kui ühte klassi, aga ainult üks klass
on ära märgitud, siis ei pea Rahvusvaheline Büroo seda puuduseks. Eeldatakse, et viidatakse ainult
sellesse klassi kuuluvale kaubale või teenusele. Selline tõlgendamine aga ei ole siduv märgitud
lepinguosalise jaoks märgi kaitse ulatuse määratlemisel. [Reegel 12(1)(a)] [Artikkel 4(1)(b)]
310.
Rahvusvahelise Büroo ettepanekut sisaldavas teates märgitakse ära ka lõivud, kui neid tuleb
väljapakutud klassifitseerimis- ja grupeerimismuudatuste eest tasuda. Kui Rahvusvaheline Büroo leiab,
et rahvusvahelises taotluses loetletud kaubad ja teenused kuuluvad rohkematesse rahvusvahelise
klassifikatsiooni klassidesse, kui on märgitud rahvusvahelises taotluses, võib kuuluda tasumisele
täiendav lisalõiv ja/või täiendavad individuaallõivud. Peale selle tuleb tasuda teatud summa (täpsustatud
lõivude loetelu punkti 4 all) lisatöö eest, mida Rahvusvaheline Büroo teeb kaupade ja teenuste
klassidesse grupeerimisel ning valede klasside alla paigutatud nimetuste ümberklassifitseerimisel. Kui
aga grupeerimise ja/või klassifitseerimise eest makstav summa on väiksem kui lõivude loetelus märgitud
määr (hetkel 150 Šveitsi franki), ei pea seda summat tasuma. [Reegel 12(1)(b)]
311.
Teatamisele järgnev menetlus on täielikult Rahvusvahelise Büroo ja päritoluameti vastutusel.
Taotlejale edastatav teave võimaldab tal siiski osaleda päritoluametipoolses puuduste kõrvaldamises.
Rahvusvaheline Büroo ei saa aga aktsepteerida ettepanekuid ja soovitusi otse taotlejalt.
312.
Päritoluamet võib kolme kuu jooksul, arvates ettepanekut sisaldava teate kuupäevast, edastada
Rahvusvahelisele Büroole oma arvamuse väljapakutud klassifitseerimise ja grupeerimise kohta. See
võib olla taotleja arvamus või olla tema arvamusest mõjutatud, kui taotleja pärast Rahvusvaheliselt
Büroolt saadud teavet on osalenud päritoluametipoolses puuduste kõrvaldamises või talle on tehtud
ettepanek esitada oma arvamus. Päritoluamet ei ole aga kohustatud Rahvusvahelise Büroo ettepaneku
suhtes arvamust esitama. [Reegel 12(2)]
313.
Kui päritoluamet ei ole kahe kuu jooksul teate kuupäevast arvates edastanud oma arvamust
Rahvusvahelise Büroo ettepaneku suhtes, saadab Rahvusvaheline Büroo nii ametile kui ka taotlejale
meeldetuletuse, milles ettepanekut korratakse. Meeldetuletuse saatmine ei mõjuta lõikes 312 viidatud
kolmekuulist tähtaega. [Reegel 12(3)]
314.
Kui päritoluamet esitab oma arvamuse Rahvusvahelise Büroo ettepaneku suhtes, võib viimati
nimetatu selle arvamuse läbi vaadata ja seejärel oma ettepaneku tagasi võtta, seda muuta või jääda
selle juurde. Rahvusvaheline Büroo teatab päritoluametile oma otsusest ja teavitab samal ajal taotlejat.
Kui Rahvusvaheline Büroo otsustab oma ettepanekut muuta, märgitakse tema sellekohases teates ka
tasutavate lõivude muutunud summa. Kui Rahvusvaheline Büroo võtab oma ettepaneku tagasi, ei ole
enne nõutud lisasummasid vaja tasuda. Kui need on juba makstud, tagastatakse need makse
sooritanud osalisele. [Reegel 12(4) kuni (6)] [Reegel 12(7)(c)]
315.
Väljapakutud ümberklassifitseerimise eest tasumisele kuuluvad täiendavad lõivusummad tuleb
tasuda: [Reegel 12(7)(a) ja (b)]
-

kui päritoluamet ei ole edastanud arvamust Rahvusvahelise Büroo ettepaneku suhtes, siis
nelja kuu jooksul, arvates seda ettepanekut sisaldava teate kuupäevast; või

-

kui päritoluamet on edastanud arvamuse, siis kolme kuu jooksul arvates kuupäevast, mil
Rahvusvaheline Büroo teatas otsusest oma ettepanekut muuta või selle juurde jääda.

Kui nimetatud lõivud ei ole määratud tähtaja jooksul tasutud, järeldatakse, et rahvusvahelisest taotlusest
on loobutud. Sel juhul teatab Rahvusvaheline Büroo sellest päritoluametile ja taotlejale. Kui taotleja
otsustab täiendavate individuaal- või lisalõivude tasumise asemel rahvusvahelisest taotlusest ühe või
mitu klassi tagasi võtta, peab päritoluamet teatama sellest otsusest Rahvusvahelisele Büroole.
316.
Eeltoodu näitab, et taotleja ei saa alati jääda kõrvaltvaatajaks. Kui tasuda tuleb täiendav
lõivusumma ja kaks kuud pärast esimest teadet (millest taotleja oli teadlik) saab taotleja Rahvusvaheliselt Büroolt meeldetuletuse, peab ta pöörduma päritoluameti poole kontrollimaks, kas amet
kavatseb ettepaneku kohta oma arvamuse edastada. Samuti peaks taotleja tagama, et täiendavalt
tasutud summa või korraldus üks või mitu klassi (või nende kombinatsioon) tagasi võtta laekub
Rahvusvahelisse Büroosse enne kindlaksmääratud tähtaja lõppu. Isegi kui päritoluamet nõustub
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lõivusid koguma ja neid Rahvusvahelisele Büroole edastama, võib teatud juhtudel olla soovitatav tasuda
lõivud otse Rahvusvahelisele Büroole.
317.
Kui täiendava lõivusumma tasumata jätmise tõttu järeldatakse, et rahvusvahelisest taotlusest
on loobutud, tagastab Rahvusvaheline Büroo rahvusvahelise taotluse eest tasutud lõivud makse teinud
osalisele, olles sellest summast maha arvanud pool põhilõivu määrast, mis vastavalt lõivude loetelule
tuleb tasuda mustvalge registreeringu eest. [Reegel 12(8)]
318.
Kui rahvusvahelises taotluses sisaldub kaupade või teenuste loetelu piirang ühe või mitme
märgitud lepinguosalise suhtes (vt lõikeid 267 kuni 269), kontrollib Rahvusvaheline Büroo loetelu
piiratud osa, et tagada nimetatud kaupade ja teenuste õige klassifitseerimine ning grupeerimine
vastavalt Nizza klassifikatsioonile, kohaldades eespool kirjeldatud menetlust (vt lõikeid 309 kuni 314).
Rahvusvaheline Büroo ei kontrolli aga, kas kaubad ja teenused kuuluvad põhiloetelu ulatuse alla või
mitte, kuna selle peab kindlaks tegema märgitud lepinguosalise amet. Kui Rahvusvaheline Büroo ei
suuda grupeerida rahvusvahelise taotluse piiratud loetelus nimetatud või päritoluametiga vastavalt
lõigetele 309 kuni 314 peetud võimaliku hilisema kirjavahetuse käigus muudetud kaupu ja teenuseid,
saadab ta puuduste teate. Kui puudusi ei parandata kolme kuu jooksul alates teate kuupäevast,
loetakse, et piiratud loetelu ei sisalda vaidlusaluseid kaupu ja teenuseid. [Reegel 12(8bis)]
319.
Kui Rahvusvaheline Büroo on teinud ettepaneku kaupade ja teenuste klassifitseerimise ning
grupeerimise suhtes, registreerib ta märgi sellise klassifitseerimise ja grupeerimisega, nagu õigeks
peab, olenemata sellest, kas päritoluamet on saatnud oma arvamuse ettepaneku kohta või mitte.
[Reegel 12(9)]
Kaupade ja teenuste nimetustega seotud puudused
320.
Kui Rahvusvaheline Büroo peab kaupade ja teenuste loetelus märgitud nimetust
klassifitseerimise jaoks liiga ebamääraseks, arusaamatuks või keeleliselt vääraks, teatab ta sellest
päritoluametile ja samal ajal ka taotlejale. Rahvusvaheline Büroo võib soovitada nimetuse asendada või
kustutada. [Reegel 13(1)]
321.
Päritoluamet võib kolme kuu jooksul teate kuupäevast arvates teha ettepaneku puudus
kõrvaldada. Taotleja võib oma seisukoha edastada ametile või amet võib taotleja seisukoha saamiseks
temaga ühendust võtta. Kui ameti ettepanek on vastuvõetav või kui amet nõustub Rahvusvahelise
Büroo soovitustega, muudab Rahvusvaheline Büroo vastavalt sellele nimetust. Kui ameti ettepanek on
vastuvõetav, aga kaupade ja teenuste klassifitseerimise suhtes vale, toimub eespool kirjeldatud
protseduur (vt lõikeid 308 kuni 319). [Reegel 13(2)(a)]
322.
Kui Rahvusvahelisele Büroole ei esitata tähtaja jooksul ühtegi vastuvõetavat ettepanekut, jääb
kaks võimalust. Kui päritoluamet on märkinud klassi, kuhu tema arvates peaks nimetuse klassifitseerima, siis märgib Rahvusvaheline Büroo nimetuse rahvusvahelisse registreeringusse sellisel kujul,
nagu see on kirjas rahvusvahelises taotluses, ent lisab märke, et Rahvusvahelise Büroo arvates on
nimetus liiga ebamäärane klassifitseerimiseks, arusaamatu või keeleliselt väär. Kui aga klassi ei ole
märgitud, kustutab Rahvusvaheline Büroo nimetuse ning teatab sellest päritoluametile ja taotlejale.
[Reegel 13(2)(b)]
Muud puudused
323.
Mõnda puudust ei saa kõrvaldada taotleja, vaid ainult päritoluamet, samas teisi puudusi võib
vastavalt reeglistikule kõrvaldada amet või taotleja.
Puudused, mille peab kõrvaldama päritoluamet
324.
Mõned puudused peab kõrvaldama päritoluamet kolme kuu jooksul pärast nendest teatamist.
Kui puudus jääb kõrvaldamata, siis loetakse, et rahvusvahelisest taotlusest on loobutud ja sellest
teatatakse päritoluametile ning taotlejale. [Reegel 11(4)]
325.
Järgnevate puuduste kõrvaldamine on päritoluameti kohustus, kuna selliste vigadega
rahvusvahelist taotlust ei tohiks amet Rahvusvahelisele Büroole edastada: [Reegel 11(4)(a)]
(a) taotlus ei ole esitatud õigel vormil või ei ole trükitud või ei ole päritoluameti poolt
allkirjastatud;
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(b) puudused taotleja õiguses rahvusvahelist taotlust esitada; näiteks taotluses esitatud teabe
järgi näib, et taotleja ei vasta protokolli artikli 2 lõike 1 tingimustele päritoluameti suhtes,
kuhu taotlus esitati (vt lõiget 196). Näiteks juhul, kui taotleja on märkinud punkti 3(a) all, et
tal on ettevõte või elukoht päritoluameti lepinguosalise territooriumil, samas tema aadress
punkti 2(b) all ei ole sellel territooriumil, aga punkti 3(b) all ei ole aadressi märgitud (vt lõiget
228) või ka see aadress ei ole eelnimetatud territooriumil; või kui taotleja aadress on selle
lepinguosalise territooriumil, aga ei ole märgitud, kas taotluse esitamise õigus põhineb
ettevõttel või elukohal;
(c) Rahvusvahelisse Büroosse saabunud taotluses puudub mõni järgmistest elementidest:
andmed, mis võimaldavad taotleja identifitseerida ja on piisavad, et võtta ühendust
taotleja või tema esindajaga;
andmed, mis näitavad taotleja seotust päritoluametiga (vt lõikeid 226 kuni 229);
põhiregistreeringu või -taotluse kuupäev ja number;
märgi reproduktsioon;
kaupade ja teenuste loetelu, mille suhtes märgi registreerimist taotletakse;
märgitud lepinguosalised;
päritoluameti avaldus (vt lõiget 286).
Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et rahvusvahelises taotluses on puudused mõne eelnimetatud asjaolu
suhtes, teatab ta sellest päritoluametile ja samal ajal ka taotlejale.
326.
Mõne eelnimetatud puuduse kõrvaldamine ei valmista päritoluametile raskusi. Teiste puhul võib
tekkida vajadus konsulteerida taotlejaga – näiteks juhul, kui Rahvusvahelise Büroo arvates on puudused
seotud taotleja õigusega esitada rahvusvaheline taotlus (vt lõikeid 227 ja 228).
Puudused, mille peab kõrvaldama päritoluamet või taotleja
327.
See reegel puudutab ainult lõive ja juhtumeid, kui lõivud rahvusvahelise taotluse eest on tasutud
päritoluameti vahendusel. Kui Rahvusvaheline Büroo sellisel juhul leiab, et saadud lõivude summa on
nõuetekohasest väiksem, teatab ta sellest nii päritoluametile kui ka taotlejale, märkides ära puuduva
summa. Tavaliselt jätab päritoluamet tasumise korraldamise taotleja hooleks (kes maksab otse
Rahvusvahelisele Büroole või ameti vahendusel). Teise võimalusena võib amet puuduva summa ise
tasuda ja nõuda selle siis sisse taotlejalt. Kui puuduvat summat ei ole kolme kuu jooksul teate
kuupäevast arvates tasutud, järeldatakse, et rahvusvahelisest taotlusest on loobutud ja Rahvusvaheline
Büroo teatab sellest päritoluametile ning taotlejale. [Reegel 11(3)]
328.
Kui taotlejal ei ole õnnestunud kinni pidada puuduva summa tasumise kolmekuulisest tähtajast,
on tal võimalus taotleda menetluse jätkamist. Menetluse jätkamise taotlus tuleb esitada
Rahvusvahelisele Büroole ametlikul vormil MM20 kahe kuu jooksul tähtaja lõpust arvates. Koos
taotlusega tuleb tasuda puuduv summa ja menetluse jätkamise lõiv. Täpsemaid üksikasju menetluse
jätkamise leevendusmeetme kohta vaata lõigetest 145 kuni 149. [Reegel 5bis]
Puudused, mille peab kõrvaldama taotleja
329.
Kui Rahvusvaheline Büroo leiab peale loetletud puuduste muid puudusi, mida ei pea
kõrvaldama ei päritoluamet ega päritoluamet või taotleja, peab nimetatud puuduse kõrvaldama taotleja.
Sellisel juhul teatab Rahvusvaheline Büroo sellest taotlejale ja päritoluametile. Sellised puudused võivad
olla seotud alljärgnevaga: [Reegel 11(2)(a)]
-

taotleja või esindaja kohta antud teave ei vasta kõigile nõuetele, aga see on Rahvusvahelise Büroo jaoks piisav, et kindlaks teha taotleja isik ja ühendust võtta esindajaga,
näiteks on aadress puudulik või puudub mõni vajalik transliteratsioon;
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-

prioriteedinõuet puudutavad andmed ei ole piisavad, näiteks puudub varasema taotluse
esitamise kuupäev;

-

märgi reproduktsioon ei ole piisavalt selge;

-

rahvusvaheline taotlus sisaldab värvinõudlust, aga vormil punkti 7 all ei ole märgi värvilist
reproduktsiooni;

-

märk koosneb osaliselt või täielikult mõne teise tähestiku tähtedest peale ladina tähestiku
või teistest numbritest peale araabia numbrite ja rahvusvaheline taotlus ei sisalda
transliteratsiooni;

-

taotleja või tema esindaja poolt otse Rahvusvahelisele Büroole tasutud lõivude summa ei
ole piisav;

-

vastavalt korraldusele peaks lõivude tasumine toimuma ülekandega Rahvusvahelisele
Büroole avatud kontolt, aga kontol olev summa ei ole piisav;

-

lõivusid ei ole üldse tasutud.

330.
Taotleja peab sellised puudused kõrvaldama kolme kuu jooksul Rahvusvahelisest Büroost
puuduse kohta teate saatmise kuupäevast arvates. Kui puudus on seotud prioriteedinõuet puudutavate
märkustega ja seda ei parandata selle ajavahemiku jooksul, siis ei kanta prioriteedinõuet
rahvusvahelisse registrisse. Teistel juhtudel, kui rahvusvaheline taotlus ei vasta reeglistiku nõuetele ja
puudust ei likvideerita lubatud ajavahemiku jooksul, loetakse see rahvusvahelisest taotlusest
loobumiseks ning Rahvusvaheline Büroo teatab sellest taotlejale ja päritoluametile. [Reegel 11(2)(b)]
331.
Kui taotlejal ei ole õnnestunud kinni pidada puuduste kõrvaldamise kolmekuulisest tähtajast, on
tal võimalus taotleda menetluse jätkamist. Menetluse jätkamise taotlus tuleb esitada Rahvusvahelisele
Büroole ametlikul vormil MM20 kahe kuu jooksul tähtaja lõpust arvates. Koos taotlusega peavad olema
täidetud kõik nõuded, millega seoses tähtaeg anti, ja tuleb tasuda menetluse jätkamise lõiv. Täpsemaid
üksikasju menetluse jätkamise leevendusmeetme kohta vaata lõigetest 145 kuni 149. [Reegel 5bis]
332.
Kui puuduse kõrvaldamata jätmise tõttu järeldatakse, et rahvusvahelisest taotlusest on
loobutud, arvab Rahvusvaheline Büroo juba tasutud lõivude summast maha poole mustvalge märgi
registreeringu eest tasutava põhilõivu määrast ja tagastab ülejäänud summa. [Reegel 11(5)]
333.
Kui rahvusvaheline taotlus hõlmab sellise lepinguosalise märkimist, keda ei saa märkida
(näiteks juhul, kui taotleja on üritanud märkida lepinguosalise ametit, mis on päritoluamet), ei võta
Rahvusvaheline Büroo märkimist arvesse ja teatab sellest päritoluametile.
Märgi kavatsetava kasutamise avalduse puudused
334.
Kui protokollikohaselt märgitud lepinguosaline nõuab taotlusele eraldi vormil lisatud avalduse
esitamist märgi kavatsetava kasutamise kohta ja Rahvusvaheline Büroo leiab, et avaldus puudub või ei
vasta nõuetele, teatab ta sellest viivitamatult taotlejale ning päritoluametile. Tingimusel, et puuduv või
parandatud avaldus saabub Rahvusvahelisse Büroosse kahe kuu jooksul alates rahvusvahelise
taotluse edastamise nõude saabumisest päritoluametisse, loetakse avaldus nõudeile vastavalt esitatuks
ja puudus ei mõjuta rahvusvahelise registreerimise kuupäeva. [Reegel 11(6)(a)] [Reegel 11(6)(b)]
335.
Kui aga puuduv või parandatud avaldus ei saabu eelnimetatud tähtaja jooksul, arvestatakse, et
lepinguosalise märkimist ei ole tehtud. Rahvusvaheline Büroo teatab sellest nii taotlejale kui ka
päritoluametile ja kõik selle lepinguosalise märkimisega seotud lõivud tagastatakse. Rahvusvaheline
Büroo juhib tähelepanu, et nõutava kavatsetava kasutamise avalduse puudustest võib olla mõjutatud
ka lepinguosalise hilisem märkimine. [Reegel 11(6)(c)]

Registrisse kandmine, teatamine ja avaldamine
336.
Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et rahvusvaheline taotlus vastab kõigile nõuetele, siis kannab
ta märgi rahvusvahelisse registrisse ja saadab märgi omanikule vastava tunnistuse. Samuti teatab
Rahvusvaheline Büroo märgitud lepinguosaliste ametitele rahvusvahelisest registreerimisest, teavitab
päritoluametit ja saadab omanikule tunnistuse. Tunnistus saadetakse omanikule päritoluameti
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vahendusel, kui päritoluamet on sellisest soovist Rahvusvahelisele Büroole teatanud. Omanikule
saadetud rahvusvahelise registreerimise tunnistust ei loeta teateks ja see on alati rahvusvahelise
taotluse keeles, isegi siis, kui taotleja on avaldanud soovi saada teateid muus keeles vastavalt lõikele
223. Vastava lõivu tasumisel võib nõuda rahvusvahelise registreerimise tunnistuse kinnitatud koopiaid.
[Reegel 14(1)]
337.
Rahvusvaheline registreering avaldatakse bülletäänis, mis on kättesaadav Madrid Monitoris
(https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/). [Reegel 32(1)(a)(i)]

RAHVUSVAHELINE REGISTREERING
Rahvusvahelise registreeringu toime
338.
Rahvusvahelise registreeringu toime laieneb taotleja poolt rahvusvahelises taotluses
sõnaselgelt märgitud lepinguosalistele. [Artiklid 3bis ja 3ter]
339.
Rahvusvahelise registreeringu kuupäevast arvates on märgi kaitse igas märgitud
lepinguosalises sama nagu juhul, kui märk oleks esitatud otse selle lepinguosalise ametisse. Kui
ettenähtud tähtaja jooksul ei ole Rahvusvahelisele Büroole teatatud keeldumisest või saadetud
keeldumisteadet ei võeta arvesse või on keeldumine hiljem tagasi võetud, siis on asjaomases
lepinguosalises märgi kaitse rahvusvahelise registreeringu kuupäevast arvates sama nagu juhul, kui
märk oleks registreeritud nimetatud lepinguosalise ametis. [Artikkel 4(1)]
Rahvusvahelise registreeringu kuupäev
340.
Rahvusvahelisest taotlusest tulenev rahvusvaheline registreering kannab tavaliselt kuupäeva,
mil rahvusvaheline taotlus laekus päritoluametisse. [Artikkel 3(4)]
341.
Kui aga rahvusvaheline taotlus ei ole laekunud Rahvusvahelisse Büroosse kahe kuu jooksul
arvates kuupäevast, mil ta laekus (või loeti laekunuks) päritoluametisse, siis kannab rahvusvaheline
registreering kuupäeva, mil taotlus tegelikult laekus Rahvusvahelisse Büroosse. Kui tehakse kindlaks,
et hilinenud laekumine oli tingitud häiretest posti- või kullerteenuses (vt lõikeid 137 kuni 139), võib
rahvusvaheline registreering siiski kanda kuupäeva, mil rahvusvaheline taotlus päritoluametisse laekus
või laekunuks loeti.
Puudused: kuupäeva määramine teatud juhtudel
342.
Rahvusvahelise registreeringu kuupäeva võib mõjutada järgmiste oluliste andmete puudumine
rahvusvahelisest taotlusest:
-

andmed, mis võimaldavad taotlejat identifitseerida ja temaga või tema esindajaga ühendust
võtta;

-

andmed märgitud lepinguosaliste kohta;

-

märgi reproduktsioon;

-

kaubad ja teenused, mille suhtes märgi registreerimist taotletakse.

Kui viimaste puudunud andmete Rahvusvahelisse Büroosse laekumise kuupäev mahub artikli 3 lõikes
4 sätestatud kahekuulise tähtaja sisse, määratakse rahvusvahelisele registreeringule kuupäev, mil
puudulik rahvusvaheline taotlus tegelikult päritoluametisse laekus (või loeti laekunuks). Kui mingi osa
puuduvatest andmetest ei ole Rahvusvahelisse Büroosse selle kahekuulise tähtaja jooksul laekunud,
määratakse rahvusvahelisele registreeringule kuupäev, mil puudunud andmed laekusid
Rahvusvahelisse Büroosse. See kehtib ka menetluse jätkamise puhul vastavalt reeglile 5bis, kuna
vastavalt reegli 15 lõikele 1 ei mõjuta menetluse jätkamise toiming rahvusvahelise registreeringu
kuupäeva määramist. [Reegel 15(1)]
343.
Eespool nimetatud puudused peab kõrvaldama päritoluamet. Taotlejale aga teatatakse
puudusest ja ta võib päritoluametiga ühendust võtta, et tagada puuduse võimalikult kiire kõrvaldamine.
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Kui puudust ei ole kõrvaldatud kolme kuu jooksul arvates kuupäevast, mil puudusest päritoluametile
teatati, järeldatakse, et taotlusest on loobutud. [Reegel 11(4)(a)(ii)]
344.

Nende reeglite kombineeritud kohaldamist illustreerib järgmine näide.

Rahvusvaheline taotlus esitatakse päritoluametisse 1. aprillil ja see laekub Rahvusvahelisse Büroosse
1. mail. Rahvusvaheline Büroo märkab, et rahvusvahelises taotluses ei ole märgitud ühtegi
lepinguosalist; 5. mail teatab Rahvusvaheline Büroo puudusest päritoluametile ja teeb talle ettepaneku
puudus kõrvaldada enne 5. augustit:
-

kui amet kõrvaldab puuduse 1. juunil või varem, on rahvusvahelise registreeringu kuupäev
1. aprill;

-

kui amet kõrvaldab puuduse pärast 1. juunit, aga 5. augustil või varem, on rahvusvahelise
registreeringu kuupäev puudunud andmete Rahvusvahelisse Büroosse laekumise
kuupäev;

-

kui amet ei kõrvalda puudust 5. augustil või varem, järeldatakse, et rahvusvahelisest
taotlusest on loobutud.

345.
Puudused, millele ei ole viidatud lõikes 342 (lõivude hilinenud tasumine või kaupade ja teenuste
klassifitseerimise puudused), ei mõjuta rahvusvahelise registreeringu kuupäeva. [Reegel 15(2)]
Kehtivusaeg
346.
Märgi registreering kehtib kümme aastat, arvates rahvusvahelise registreeringu kuupäevast.
Kehtivusaega on võimalik kümneaastaste ajavahemike kaupa pikendada. [Artikkel 6(1)] [Artikkel 7(1)]

Registreerimine rahvusvahelises registris
Rahvusvahelise registreeringu sisu
347.

Rahvusvahelises registreeringus sisalduvad: [Reegel 14(2)]
-

kõik rahvusvahelises taotluses sisalduvad andmed (välja arvatud andmed kehtetu
prioriteedinõude kohta, st juhul kui varasema taotluse kuupäev on varasem kui kuus kuud
enne rahvusvahelise registreeringu kuupäeva);

-

rahvusvahelise registreeringu kuupäev ja number;

-

kui märgi saab klassifitseerida vastavalt kujundelementide rahvusvahelisele klassifikatsioonile (Viini klassifikatsioon), siis Rahvusvahelise Büroo määratud asjakohased
klassifikatsiooni tähised; kui aga rahvusvaheline taotlus sisaldab avaldust taotleja soovi
kohta, et märki käsitletaks standardtähtedes märgina, ei määrata Viini klassifikatsiooni
tähiseid;

-

andmed vanemuse nõude kohta (vt lõikeid 278 kuni 280), mis puudutavad liikmesriiki või
-riike, kus või mille suhtes varasem märk, mille vanemust nõutakse, on registreeritud,
varasema märgi registreerimise jõustumise kuupäev ja vastava registreeringu number.

Rahvusvahelise registreeringu avaldamine
348.
Rahvusvaheline registreering avaldatakse bülletäänis, mis on kättesaadav Madrid Monitoris
(https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/). [Reegel 32(1)(a)(i)]
349.
Märgi reproduktsioon skaneeritakse rahvusvahelise taotluse vormilt ja avaldatakse täpselt
sellisel kujul, nagu see on näha rahvusvahelises taotluses. Näiteks kui märk on vormile trükitud, siis
avaldatakse see märk ka sellisel kujul bülletäänis. Kui taotleja on esitanud avalduse, et märki käsitletaks
standardtähtedes märgina, sisaldab avaldatud rahvusvaheline registreering viidet sellele asjaolule.
[Reegel 32(1)(b)]
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350.
Kui rahvusvahelises taotluses sisaldusid nii mustvalge kui ka värviline reproduktsioon, siis
avaldatakse bülletäänis mõlemad reproduktsioonid. [Reegel 32(1)(c)]
351.
Kui rahvusvahelist taotlust ei kanta rahvusvahelisse registrisse kolme tööpäeva jooksul pärast
selle laekumist Rahvusvahelisse Büroosse, kantakse andmed sellest hoolimata andmebaasi. Need
andmed võivad sisaldada rahvusvahelise taotluse võimalikke puudusi. (Rohkem teavet selle
andmebaasi kohta on lõigetes 87 kuni 90.) [Reegel 33(1) ja (2)]
Registreeringu ja avaldamise keel
352.
Rahvusvaheline registreering kantakse registrisse ja avaldatakse inglise, prantsuse ja
hispaania keeles. [Reegel 6(3)(a)]
353.
Registrisse kandmiseks ja avaldamiseks vajalikud tõlked valmistab ette Rahvusvaheline Büroo.
Taotleja võib rahvusvahelisele taotlusele lisada taotluses sisalduva teksti tõlked. Rahvusvaheline Büroo
ei ole aga kohustatud neid tõlkeid vastu võtma; kui ta ei pea väljapakutud tõlget adekvaatseks, siis teeb
ta tõlkesse parandused ja teeb seejärel taotlejale ettepaneku esitada ühe kuu jooksul märkused pakutud
tõlke kohta. Kui ettenähtud tähtaja jooksul vastust ei saadeta, parandab Rahvusvaheline Büroo tõlke
vastavalt oma ettepanekule. See toiming ei mõjuta rahvusvahelise taotluse kuupäeva. [Reegel 6(4)(a)]
354.
Rahvusvaheline Büroo ei tõlgi märki, samuti ei kontrolli Rahvusvaheline Büroo märgi tõlget,
mille taotleja on esitanud. [Reegel 6(4)(b)]

KAITSE ANDMISEST KEELDUMINE
Keeldumise alused
355.
Igal märgitud lepinguosalisel on õigus keelduda oma territooriumil rahvusvahelisele
registreeringule kaitse andmisest. Selline keeldumine võib põhineda alustel, mida toetavad Pariisi
konventsiooni sätted või mis ei ole konventsiooniga keelatud ja keeldumise võib tavaliselt uuesti läbi
vaadata või edasi kaevata kooskõlas asjaomase lepinguosalise õiguse ning väljakujunenud tavadega.
[Artikkel 5(1)]
356.
Lepinguosaline ei saa keelduda kaitse andmisest rahvusvahelisele registreeringule isegi mitte
osaliselt põhjusel, et kehtivad õigusaktid lubavad märgi registreerida ainult piiratud arvus klassides või
piiratud arvu kaupade või teenuste jaoks. Isegi kui eelnimetatud õigusaktide kohaselt peab sellele
ametile esitama taotlused ainult ühes klassis, peab amet nõustuma, et rahvusvaheline registreering võib
saada mõnes lepinguosalises kaitse mitme (või isegi kõigi 45) kauba- ja teenusklassi suhtes.
357.
Märkimise teade võib sisaldada avaldust taotleja soovi kohta, et märki käsitletaks
standardtähtedes märgina. Standardtähtede küsimus on keeruline nendele lisatud tähiste tõttu (näiteks
rõhumärgid), mis võivad olla ühes keeles standardsed, aga teises keeles mitte. Seega on iga
lepinguosalise enda otsustada, mis on eelnimetatud avalduse toime. Amet (ja kohtud) võivad näiteks
märgi kaitse ulatust või vastuolu teise märgiga määratledes ignoreerida seda avaldust. Sel puhul on
asjaomase lepinguosalise ametil vabadus määrata märgile enda jaoks rahvusvahelisele
registreeringule sobivad Viini klassifikatsiooni tähised (kui on tehtud standardtähtede avaldus, siis
Rahvusvaheline Büroo Viini klassifikatsiooni ei kasuta).
358.
Rahvusvaheline Büroo teeb enne märgitud lepinguosalisele märkimisest teatamist kindlaks, et
kõik protokollis ja reeglistikus ettenähtud vorminõuded on täidetud. Seega ei peaks amet mitte kunagi
esitama vastuväiteid esitamis- või vorminõuete rikkumise tõttu. Kui lepinguosaline nõuab avalduse
esitamist märgi kavatsetava kasutamise kohta, mis on lisatud taotlusele eraldi vormil koos taotleja
allkirjaga, siis teeb Rahvusvaheline Büroo enne märgitud lepinguosalisele rahvusvahelisest
registreeringust või hilisemast märkimisest teatamist kindlaks, et see on olemas. Kui lepinguosaline
nõuab märgi kavatsetava kasutamise avalduse esitamist, aga ei nõua seda eraldi vormil, siis vastavalt
taotluse ja hilisema märkimise vormil vastava punkti all kirjeldatule arvestatakse, et selle lepinguosalise
märkimisega on taotleja või omanik teinud nõutud avalduse. Lisaks on taotluse ja hilisema märkimise
vormil sätteid, mis võimaldavad lisada mitmesuguseid märkusi, mida võivad nõuda mõned
lepinguosalised.
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359.
Samuti ei ole ametil kohane esitada vastuväiteid rahvusvahelise registreeringu kaupade ja
teenuste klassifitseerimise kohta. Isegi kui amet ei nõustu klassifitseerimisega (mille Rahvusvaheline
Büroo on heaks kiitnud), ei ole sellel alusel esitatud vastuväitel mõju, kuna rahvusvahelises registris
klassifitseerimist ei muudeta. Amet võib muidugi kasutada klassifitseerimiseks oma tõlgendust, näiteks
otsingute tegemisel varasemate sarnaste märkide leidmiseks; sõnaselgelt on sätestatud, et klasside
määramine ei ole lepinguosalise jaoks märgi kaitse ulatuse määratlemisel siduv. [Artikkel 4(1)(b)]
360.
Amet võib esitada vastuväiteid, kui leiab, et mõiste on liiga lai või liiga ebamäärane. Selline
vastuväide võib olla osalise keeldumise kujul, mille tulemuseks on laia või ebamäärase mõiste
asendamine rahvusvahelises registris selle lepinguosalise suhtes kitsama ja täpsema mõistega – st
kaitse ulatuse piiramine lepinguosalises.

Keeldumise tähtaeg
361.
Keeldumisest tuleb teatada Rahvusvahelisele Büroole ettenähtud tähtaja jooksul. Pärast tähtaja
lõppu saadetud keeldumist ei võta Rahvusvaheline Büroo arvesse (vt lõiget 383). Lõplik keeldumisotsus
ei pea olema vastu võetud tähtaja jooksul; piisab, kui tähtajaks teatatakse kõik keeldumise alused.
Teiste sõnadega, ettenähtud tähtaja jooksul tuleb saata esialgne keeldumine. See tähendab, et amet
võib täiendavates keeldumisteadetes teatada täiendavatest keeldumise põhjustest käsitletava
rahvusvahelise registreeringu puhul, kui ta saadab täiendavad teated Rahvusvahelisele Büroole tähtaja
jooksul.
362.
Amet ei saa täieliku keeldumise kinnituses tugineda osalisele esialgsele keeldumisele või
keeldumise põhjusele, mida ei ole nimetatud tähtaegselt saadetud esialgse keeldumise teates. Samuti
ei või reegli 18ter lõike 2 kohane kaitse andmise avaldus, kus näidatakse ära kaubad ja teenused, mille
suhtes märgile on kaitse antud, tugineda keeldumise põhjusele, mis ei sisaldunud esialgse keeldumise
teates.
363.
Keeldumisteate saatmise tavaline tähtaeg on üks aasta arvates kuupäevast, mil Rahvusvaheline Büroo on edastanud rahvusvahelise registreeringu või hilisema märkimise märgitud lepinguosalise
ametile, kui nimetatud lepinguosalise õigusaktides ei ole sätestatud lühemat tähtaega. [Artikkel 5(2)(a)]
364.
Lepinguosaline võib aga deklareerida, et rahvusvaheliste registreeringute puhul, milles ta on
märgitud, asendatakse üheaastane tähtaeg 18-kuulise tähtajaga (vt lõiget 366). [Artikkel 5(2)(b)]
365.
Eelnimetatud deklaratsioonis võib lepinguosaline täpsustada, et protesti tõttu kaitse andmisest
keeldumisest võib teatada Rahvusvahelisele Büroole pärast 18-kuulise tähtaja lõppu. Deklaratsiooni
edastanud lepinguosalise amet võib pärast 18-kuulise tähtaja lõppu teatada protestil põhinevast
keeldumisest, aga ainult järgmistel tingimustel: [Artikkel 5(2)(c)]
-

ta on teatanud Rahvusvahelisele Büroole enne 18-kuulise tähtaja lõppu võimalusest, et
pärast selle tähtaja lõppu võidakse rahvusvahelise registreeringu kohta proteste esitada,
ja

-

protestil põhinev keeldumisteade esitatakse ühe kuu jooksul, arvates protestide esitamise
tähtaja lõpust, kuid mitte hiljem kui seitsme kuu jooksul arvates kuupäevast, mil algab
protestide esitamise tähtaeg.

366.
Artikli 9sexies lõike 1 punkt b muudab artikli 5 lõike 2 punktide b ja c kohase deklaratsiooni
mõlema lepinguga ühinenud lepinguosaliste omavahelistes suhetes kehtetuks. See tähendab, et kui
rahvusvahelise taotluse päritoluamet on mõlema lepinguga ühinenud lepinguosalise amet, on mõlema
lepinguga ühinenud lepinguosalise märkimine kooskõlas protokolli artikli 5 lõike 2 punktis a sätestatud
tavakorraga, st, et kehtib üheaastane esialgse keeldumise teate tähtaeg, olenemata asjaolust, et
asjaomane lepinguosaline võis olla deklareerinud pikendatud tähtaja esialgsest keeldumisest
teatamiseks. [Artikkel 9sexies]
367.
Selleks, et määrata kindlaks, kas esialgse keeldumise teade saadeti ettenähtud tähtaja jooksul,
määratakse postiga saadetud teate saatmise kuupäev kindlaks postmargi järgi. Kui postmark ei ole
loetav või puudub, arvestab Rahvusvahelise Büroo, et teade saadeti 20 päeva enne tegelikku saabumist
Rahvusvahelisse Büroosse. Kui aga see kuupäev oleks varasem kõigist keeldumise kuupäevadest või
teates märgitud saatmiskuupäevast, arvestatakse, et teade saadeti viimati nimetatud kuupäeval. Kui
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teade saadeti kullerteenuse kaudu, määratakse saatmise kuupäev kindlaks kullerteenuse teostaja
salvestatud teabe järgi. [H lõige 14]
368.
Kui amet teatab Rahvusvahelisele Büroole, et rahvusvahelise registreeringu kohta võidakse
pärast 18-kuulist tähtaega esitada proteste, siis peab amet selles teates märkima ka protestide
esitamise tähtaja alguse ja lõpu kuupäevad, kui need on teada. Kui nimetatud kuupäevad ei ole
teatamise ajal veel teada, tuleb need edastada Rahvusvahelisele Büroole nende selgumisel. Kui
protestide esitamise tähtaeg on pikendatav, võib amet teatada üksnes ajavahemiku alguskuupäeva.
Rahvusvaheline Büroo kannab selle teabe rahvusvahelisse registrisse, edastab rahvusvahelise
registreeringu omanikule ja avaldab bülletäänis. Bülletään on kättesaadav Madrid Monitoris
(https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/). [Reegel 16(1)(b)] [Reegel 16(2)] [Reegel 32(1)(a)(ii)]
369.
Amet võib teatada protestil põhinevast esialgsest keeldumisest pärast 18 kuu möödumist
tingimusel, et on edastatud hoiatus hilisemate protestide võimalikkuse kohta vastavalt lõikes 368
kirjeldatule. Nende sätete toimimist võib aidata mõista järgnev näide:
-

rahvusvahelises registreeringus on märgitud lepinguosaline kaupade X + Y + Z suhtes;

-

ekspertiisi tulemusena leiab amet, et tuleb keelduda märgile kaitse andmisest mõnede
kaupade (X + Y) suhtes, aga ülejäänud kaupade (Z) suhtes saab märk kaitse. Üheksa kuud
pärast märkimise teate saatmist väljastab amet esialgse keeldumise teate kaupade X + Y
suhtes. Teates on öeldud, et omanik peab kuue kuu jooksul teatama, kas ta soovib
keeldumise uuesti läbivaatamist; lisaks teatatakse omanikule, et kui vis-à-vis on ameti
vastuväited lahendatud, võivad kolmandad isikud esitada proteste isegi pärast 18 kuu
möödumist märkimise teate kuupäevast; lisaks teatatakse, et kui omanik ei vasta kuue kuu
jooksul, arvestatakse, et märk on lepinguosalises kaitstud kaupade Z suhtes, kuid
keeldutud kaitse andmisest kaupade X + Y suhtes, et amet avaldab selle teabe ja et
kaupade Z suhtes võib esitada proteste nelja kuu jooksul pärast avaldamist;

-

omanik vastab kuue kuu jooksul, nõudes kaupade X + Y suhtes esialgse keeldumise uuesti
läbivaatamist; pärast läbivaatamist tehakse otsus, kus keeldutakse kaitse andmisest
kaupade X suhtes, kuid nõustutakse kaitse andmisega kaupade Y suhtes; amet avaldab
teabe, et märgile antakse kaitse kaupade Y + Z suhtes ja et selle vastu võib proteste
esitada nelja kuu jooksul avaldamise kuupäevast arvates; omanikule saadetud teates
otsuse kohta teatatakse ka avaldamisest koos kuupäeva ja protestide esitamise
ajavahemiku pikkusega;

-

teise võimalusena omanik ei vasta keeldumise teatele kaupade X + Y suhtes ameti
määratud tähtaja jooksul; kui tähtaeg on möödunud, avaldab amet teabe, et märk saab
kaitse kaupade Z suhtes ja et selle vastu võib proteste esitada nelja kuu jooksul avaldamise
kuupäevast arvates; samal ajal teatatakse omanikule avaldamisest koos kuupäeva ja
protestide esitamise ajavahemiku pikkusega.

See on ainult üks näide. Võimalusi on palju ja asjaolud muidugi muutuvad vastavalt iga lepinguosalise
õigusaktidele.
370.
Kokkuvõttes saab omanik ühe aasta möödudes teada, kas tema märk saab kaitse selles
lepinguosalises või kas kaitse andmisest võidakse keelduda (koos keeldumise põhjustega) nende
lepinguosaliste märkimiste puhul, kes:
-

ei ole esitanud deklaratsiooni keeldumistähtaja 18-kuuliseks pikendamise kohta,

-

on esitanud deklaratsiooni keeldumistähtaja 18-kuuliseks pikendamise kohta, aga
lepinguosaline, kelle kaudu omanikul on õigus märkimist teha, ja märgitud lepinguosaline
on mõlemad kokkuleppe osalised (tulenevalt protokolli artikli 9sexies lõike 1 punktist b) (vt
ka lõikeid 30 kuni 38).

371.
Iga sellise lepinguosalise märkimise puhul, kes on esitanud deklaratsiooni keeldumistähtaja
18-kuuliseks pikendamise kohta ja kelle suhtes ei rakendata artikli 9sexies lõike 1 punktis b sätestatud
piirangut, saab omanik 18 kuu möödudes teada, kas tema märk saab selles lepinguosalises kaitse või
kas märgile kaitse andmisest võidakse keelduda (koos keeldumise põhjustega). Kui eelnimetatud
lepinguosaline on teinud ka avalduse, mis lubab pärast 18 kuu möödumist teatada protestil põhinevatest
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esialgsetest keeldumistest, saab omanik 18 kuu möödudes teada, kas on olemas võimalus, et proteste
esitatakse hiljem.
372.
Kui esialgse keeldumise tähtaeg on möödas, ilma et Rahvusvaheline Büroo oleks
lepinguosalise suhtes esialgset keeldumist registrisse kandnud, ilmub sellekohane teave Madrid
Monitori andmebaasi.

Kaitse andmisest keeldumise menetlus
Kaitse andmisest keeldumisest teatamine
373.
Kaitse andmisest keeldumise teate saadab asjaomane amet Rahvusvahelisele Büroole. See
võib sisaldada avaldust, kus teatatakse alused, mille tõttu amet leiab, et kaitset ei saa anda (ex officio
esialgne keeldumine), või kus teatatakse, et kaitset ei saa anda esitatud protesti tõttu (protestil põhinev
esialgne keeldumine), või kus teatatakse mõlemat. Keeldumisteade võib puudutada ainult ühte
rahvusvahelist registreeringut. [Reegel 17(1)]
Teate sisu
374.

Keeldumisteade peab sisaldama järgmisi andmeid: [Reegel 17(2)]
-

teate edastanud ameti nimi;

-

rahvusvahelise registreeringu number, soovitatavalt koos andmetega, mis võimaldavad
rahvusvahelist registreeringut identifitseerida, näiteks märgi sõnaline osa või põhimärgi
number;

-

kõik keeldumise põhjused koos viidetega peamistele sellekohastele õigusaktide sätetele;

-

kui keeldumise põhjusena viidatakse sellise märgi registreerimise taotlusele või
registreeringule, millega rahvusvahelises registreeringus sisalduv märk on vastuolus, siis
kõik andmed selle märgi kohta, kaasa arvatud taotluse või registreeringu kuupäev ja
number, prioriteedikuupäev (kui see on olemas), märgi reproduktsioon (mis võib olla
trükitult, kui märk ei sisalda kujundelemente), märgi omaniku nimi ja aadress ning kõigi
nimetatud märgiga hõlmatud kaupade või teenuste loetelu või asjaomaste kaupade või
teenuste loetelu; see loetelu võib olla eelnimetatud taotluse või registreeringu keeles;

-

asjaolu, et esialgne keeldumine hõlmab kõiki kaupu ja teenuseid või loetelu nendest, mida
ta hõlmab, või nendest, mida ta ei hõlma;

-

olukorrale vastav mõistlik tähtaeg keeldumise uuesti läbivaatamise avalduse või kaebuse
esitamiseks või protestile vastamiseks ning asutus, kellele läbivaatamise avaldus või
kaebus tuleb esitatada; kui uuesti läbivaatamise või edasikaebamise avaldus tuleb esitada
esindaja vahendusel, kelle aadress on keeldumisotsuse teinud lepinguosalise
territooriumil, siis tuleb märkida ka see asjaolu.

375.
Omaniku jaoks on eriti tähtis nõue, mille kohaselt tuleb ära märkida kõik keeldumise põhjused
koos viidetega peamistele sellekohastele õigusaktide sätetele. Praktikas edastab asjaomane amet
keeldumise tavaliselt spetsiaalsel vormil. Igal konkreetsel juhul kohaldatavad alused on ära märgitud
teates koos viidetega õigusakti sättele või sätetele.
376.
Kui keeldumisteates on kohustus määrata kohalik esindaja, siis reguleerivad määramist
asjaomase lepinguosalise õigus ja väljakujunenud tavad. Need nõuded on tõenäoliselt erinevad
nõuetest, mida kohaldatakse esindaja määramisele suhtlemisel Rahvusvahelise Bürooga.
Teate lisasisu juhul, kui kaitse andmisest keeldumine põhineb protestil
377.
Kui kaitse andmisest keeldumine põhineb protestil või protestil ja teistel alustel, siis sisaldab
teade seda fakti. Lisaks andmetele, millele viidatakse lõikes 374, sisaldab teade ka protesti esitaja nime
ja aadressi ning kui protesti aluseks on taotletud või registreeritud märk, siis ka protesti aluseks olevate
kaupade ja teenuste loetelu. Lisaks eeltoodule võib amet edastada varasemas taotluses või

56

Märkide rahvusvahelise registreerimise juhend

registreeringus toodud täieliku kaupade ja teenuste loetelu. Need loetelud võivad olla varasema taotluse
või registreeringu keeles (mis ei pruugi olla inglise, prantsuse ega hispaania keel). [Reegel 17(3)]
Kaitse andmisest keeldumise registrisse kandmine ja avaldamine; edastamine
omanikule
378.
Esialgne kaitse andmisest keeldumine kantakse rahvusvahelisse registrisse koos kuupäevaga,
mil teade saadeti (või loeti saadetuks – vt lõiget 386). Esialgne kaitse andmisest keeldumine
avaldatakse bülletäänis koos viitega, kas keeldumine on täielik (st puudutab kõiki lepinguosalise
märkimises sisalduvaid kaupu ja teenuseid) või osaline (st puudutab ainult osa eelnimetatud kaupadest
ja teenustest). Viimati nimetatud juhul avaldatakse ainult klasside numbrid, mida keeldumine puudutab
(või ei puuduta), kuid mitte kaupade ja teenuste loetelu. See avaldatakse alles siis, kui ametis on
menetlus lõppenud. Keeldumise põhjuseid bülletäänis ei avaldata. [Reegel 17(4)(a)] [Reegel
32(1)(a)(iii)]
379.
Seejärel edastab Rahvusvaheline Büroo teate koopia omanikule. Samuti edastab ta omanikule
märgitud lepinguosalise ametist Rahvusvahelisele Büroole saadetud kogu teabe, mis käsitleb
võimalikku protestide esitamist pärast 18-kuulise tähtaja möödumist, samuti kogu teabe protestide
esitamise ajavahemiku alguse ja lõpu kuupäevade kohta. Lisaks on Rahvusvaheline Büroo alates
1. jaanuarist 2009 teinud kasutajatele kättesaadavaks esialgse keeldumise teadete digikoopiad Madrid
Monitori andmebaasis. [Reegel 17(4)] [Reegel 16(2)]
Esialgse keeldumise teate keel
380.
Rahvusvahelisele Büroole teatatakse esialgsest keeldumisest inglise, prantsuse või hispaania
keeles (teate saatva ameti valikul). Keeldumine kantakse registrisse ja avaldatakse kõigis kolmes
keeles. Rahvusvaheline Büroo valmistab ette registrisse kantavate ja avaldatavate andmete tõlke.
Rahvusvaheline Büroo saadab omanikule keeldumisteate koopia keeles, milles selle saatis märgitud
lepinguosalise amet. Rahvusvahelise Büroo saadetud kiri, millega ta edastab keeldumisteate koopia,
on keeles, milles esitati taotlus (või keeles, milles omanik soovib saada Rahvusvahelise Büroo teateid
– vt lõiget 153). [Reegel 6(2)] [Reegel 6(3)] [Reegel 6(4)]
381.
Keeldumisteate puhul tuleb silmas pidada, et enne 1. aprilli 2004 esitatud taotlustest tulenevate
rahvusvaheliste registreeringute suhtes, mille esimene hilisem märkimine ei ole veel registrisse kantud,
on: [Reegel 40(4)]
-

prantsuse keel jätkuvalt ainus registrisse kandmise, avaldamise ja suhtlemise keel, kui
need lähtuvad ainult kokkuleppest;

-

registrisse kandmise, avaldamise ja suhtlemise keeled jätkuvalt inglise ja prantsuse keel,
kui need lähtuvad täielikult või osaliselt protokollist.

1. aprilli 2004 ja 31. augusti 2008 vahelisel perioodil esitatud taotlustest tulenevate rahvusvaheliste
registreeringute suhtes, mille esimene hilisem märkimine ei ole veel registrisse kantud, on prantsuse
keel jätkuvalt ainus registrisse kandmise, avaldamise ja suhtlemise keel, kui registreeringud lähtuvad
ainult kokkuleppest. Eelnimetatud perioodi jooksul esitatud taotlustest tulenevad registreeringud, mis
lähtuvad täielikult või osaliselt protokollist, saavad pärast hispaania keele tarvituselevõttu 1. aprillil 2004
kasutada kolmekeelse režiimi eeliseid.
Esialgse keeldumise teated, mis ei vasta nõuetele
382.
Keeldumisi, mis ei vasta nõuetele, on kahte liiki: need, mille puudused saab kõrvaldada, ja need,
mis toovad kaasa selle, et Rahvusvaheline Büroo ei võta keeldumisteadet arvesse.
383.
ja (2)]

Rahvusvaheline Büroo ei võta esialgse keeldumise teadet arvesse juhul, kui: [Reegel 18(1)(a)
-

selles ei ole märgitud asjaomase rahvusvahelise registreeringu numbrit (välja arvatud
juhul, kui teates sisalduvad muud andmed, mille põhjal Rahvusvaheline Büroo saab
rahvusvahelise registreeringu identifitseerida);

-

selles ei ole ära toodud keeldumise põhjuseid või
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-

see saadeti Rahvusvahelisele Büroole liiga hilja, st see saadeti pärast lõigetes 363, 364 ja
366 nimetatud üheaastase või 18-kuulise tähtaja lõppu või protestil põhineva keeldumise
puhul, mis saadeti lepinguosalise ametist, kes on esitanud lõigetes 365 ja 366 nimetatud
protokolli artikli 5 lõike 2 punkti c kohase deklaratsiooni, pärast 18-kuulise tähtaja lõppu ja
amet ei teatanud Rahvusvahelisele Büroole 18-kuulise tähtaja jooksul, et pärast nimetatud
tähtaja lõppu võidakse esitada proteste.

384.
Kõigil eelnimetatud juhtudel edastab Rahvusvaheline Büroo kõigest hoolimata teate koopia
omanikule ja teatab talle (ning samal ajal ka teate edastanud ametile) koos põhjendusega, et ei võta
keeldumisteadet arvesse. [Reegel 18(1)(b) ja (2)(c)]
385.
Kui keeldumisteade ei vasta muus osas nõuetele (näiteks puudub loetelu kaupadest ja
teenustest, mida keeldumine hõlmab või ei hõlma, või puuduvad reproduktsioon ning andmed vastuolus
oleva varasema märgi kohta, k.a selle märgi omaniku nimi ja aadress), kannab Rahvusvaheline Büroo
kõigest hoolimata esialgse keeldumise rahvusvahelisse registrisse (v.a lõikes 386 kirjeldatud juhtudel).
Seejärel teeb Rahvusvaheline Büroo ametile ettepaneku kõrvaldada teate puudused kahe kuu jooksul.
Samal ajal saadab ta omanikule puudustega keeldumisteate ja ametile saadetud ettepaneku koopiad.
[Reegel 18(1)(c)]
386.
Kui aga teade ei sisalda eespool kirjeldatud teavet keeldumise uuesti läbivaatamise avalduse
või kaebuse esitamise või protestile vastamise tähtaja ning asutuse kohta, kellele läbivaatamisavaldus
või kaebus esitada, ei kanta esialgset keeldumist rahvusvahelisse registrisse. Kui amet saadab
parandatud teate ettepanekus nimetatud kahe kuu jooksul, siis loeb Rahvusvaheline Büroo vastavalt
protokolli artikli 5 lõikele 2 nõuetekohase teate endale saadetuks kuupäeval, mil talle oli saadetud teade,
mis ei vastanud nõuetele. Seega kui puudustega teade on saadetud protokolli artikli 5 lõikes 2
sätestatud aja jooksul, loetakse, et parandatud teade, mis on saadetud ettepanekus nimetatud
kahekuulise tähtaja jooksul, täidab selle sätte tingimusi. Kui aga amet ei kõrvalda teate puudusi
õigeaegselt, siis ei võeta esialgse keeldumise teadet arvesse. Rahvusvaheline Büroo teatab omanikule
ja ametile koos põhjendusega, et ei võta keeldumisteadet arvesse. [Reegel 18(1)(d)]
387.
Kui amet parandab keeldumisteate, kus oli märgitud uuesti läbivaatamise avalduse või kaebuse
esitamise tähtaeg, peaks ta võimalusel andma uue tähtaja (näiteks arvates kuupäevast, mil
Rahvusvahelisse Büroosse saadeti parandatud teade), soovitatavalt näidates ära kuupäeva, mil
nimetatud tähtaeg lõpeb. [Reegel 18(1)(c)] [Reegel 18(1)(f)]
388.

Rahvusvaheline Büroo saadab omanikule parandatud teate koopia.

389.
Rahvusvahelise registreeringu omanikule on kasulik, et Rahvusvaheline Büroo edastab talle
puudustega esialgse keeldumise teadete koopiad ning ametile saadetud teadete parandamise
ettepanekud, kui puudusi on võimalik kõrvaldada. Viimati nimetatud juhtudel amet enamasti kõrvaldab
puudused, ent taotlejal on rohkem aega analüüsida keeldumise aluseid ja alustada läbirääkimisi
varasemate õiguste omanikega, kes on ära nimetatud ex officio või kes on esitanud protesti
rahvusvahelise registreeringu vastu.
390.
Isegi kui keeldumisteadet ei võeta arvesse ja ei kanta rahvusvahelisse registrisse, on omaniku
jaoks oluline teada, et see ei tähenda, et asjaomases lepinguosalises puuduvad takistused märgi
kaitsmiseks. Kolmandatel isikutel on võimalik algatada märkimise vastu kehtetuks tunnistamise
menetlus, mille alused on samad nagu ameti saadetud keeldumisteates, mis ei vasta nõuetele. Sõltuvalt
esialgse keeldumise teate puudusest võib omanik pidada otstarbekaks nõuda asjaomaselt ametilt
täielikku teavet kaitse andmisest keeldumise põhjuste kohta.
Esialgse keeldumise teatele järgnev menetlus
391.
Kui rahvusvahelise registreeringu omanik saab Rahvusvahelise Büroo kaudu keeldumisteate
(k.a reegli 18 lõike 1 punkti c kohane keeldumisteade, mis ei vasta nõuetele, vt lõikeid 385 ja 386), siis
on tal samad õigused ning võimalused (nagu keeldumise uuesti läbivaatamine või kaebus) nagu juhul,
kui märk oleks esitatud otse keeldumisteate väljaandnud ametile. Seega menetletakse rahvusvahelist
registreeringut asjaomases lepinguosalises samuti nagu selle lepinguosalise ametile esitatud
registreerimistaotlust. [Artikkel 5(3)]
392.
Keeldumisteate uuesti läbivaatamise avalduse või kaebuse esitamisel võib omanik, isegi kui ta
ei ole asjaomase lepinguosalise õiguse järgi selleks kohustatud, pidada otstarbekaks määrata kohalik
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esindaja, kes tunneb keeldumisteate väljastanud ameti praktikat ja õigust (ning keelt). Sellist esindajat
ei määrata protokolli ega reeglistiku alusel, vaid seda reguleerivad asjaomase lepinguosalise õigus ja
tavad.
393.
Rahvusvahelise Büroo kompetentsi ei kuulu arvamuse avaldamine kaitse andmisest
keeldumise põhjendatuse kohta ega sekkumine sellisest keeldumisest tulenevate vaidlusküsimuste
lahendamisse.

MÄRGI STAATUS MÄRGITUD LEPINGUOSALISES
394.
Reeglid 18bis ja 18ter käsitlevad rahvusvahelises registreeringus sisalduva märgi staatust
märgitud lepinguosalises ning ametilt Rahvusvahelisele Büroole sellest staatusest teatamist.

Märgi vahepealne staatus
395.
Reegli 18bis lõike 1 punktist a tulenevate õiguste kohaselt amet, kes ei ole edastanud esialgse
keeldumise teadet, võib protokolli artikli 5 lõike 2 punktides a või b sätestatud ajavahemiku jooksul saata
Rahvusvahelisele Büroole avalduse, et ex officio ekspertiis on lõppenud ja amet ei ole leidnud põhjust
kaitse andmisest keeldumiseks, kuid märgi kaitse suhtes võivad kolmandad isikud esitada protesti või
märkusi. Amet peab ära märkima ka protestide või märkuste esitamise tähtaja lõppemise kuupäeva.
[Reegel 18bis(1)(a)]
396.
Amet, kes on edastanud esialgse keeldumise teate, võib saata avalduse, et ex officio ekspertiis
on lõppenud, kuid märgi kaitse suhtes võivad kolmandad isikud ikkagi esitada protesti või märkusi. Ka
selles avalduses peab amet ära märkima protestide või märkuste esitamise tähtaja lõppemise
kuupäeva. [Reegel 18bis(1)(b)]
397.
Reegli 18bis lõike 1 punktidele a või b vastavate avalduste saatmine ametist Rahvusvahelisele
Büroole on vabatahtlik. Seega ei ole amet, kes on ekspertiisi lõpetanud, kohustatud saatma
Rahvusvahelisele Büroole selle kohta avaldust.
398.
Rahvusvaheline Büroo kannab kõik reegli 18bis kohaselt saabunud avaldused rahvusvahelisse
registrisse, teavitab asjasse puutuva rahvusvahelise registreeringu omanikku ja kui avaldus oli
edastatud spetsiifilise dokumendi kujul või seda saab sellisel kujul reprodutseerida, edastab omanikule
selle dokumendi koopia. Selle reegli järgimisel aktsepteerib Rahvusvaheline Büroo ametitelt
rahvusvaheliste registreeringute numbrite loendit, mille ta muundab eraldi teadeteks, mis edastatakse
asjasse puutuvate rahvusvaheliste registreeringute omanikele. [Reegel 18bis(2)]
399.
Märgitud lepinguosalise amet, kes on saatnud Rahvusvahelisele Büroole reegli 18bis kohase
avalduse, peab õigel ajal ja viisil saatma Rahvusvahelisele Büroole:
-

esialgse keeldumise teate vastavalt reegli 17 punktile 1, kui ettenähtud keeldumistähtaja
jooksul on esitatud protest või märkused; või

-

avalduse vastavalt reeglile 18ter, kui protesti või märkusi ei ole esitatud.

400.
Reegli 18bis otstarve on üksnes informatiivne ja sellel ei ole riigisisese menetlusõiguse suhtes
siduvat mõju. Kuigi reegli 18bis kohane avaldus saadetakse juhul, kui amet on pärast kogu menetluse
teostamist jõudnud omaniku jaoks soodsa tulemuseni nii, et märk oleks riigisisese õiguse kohaselt
kaitstav, tuleb tähele panna, et riigi seaduses võib olla sätteid, mille alusel võib amet juhtumi ex officio
ümber hinnata ja jõuda teistsugusele järeldusele. Seega võib esineda harukordseid juhtumeid, kus amet
saadab reeglile 17 vastava esialgse keeldumise teate pärast seda, kui on saadetud reegli 18bis kohane
positiivne avaldus.

Lõplik korraldus märgi staatuse kohta
401.
Reegli 18ter lõigetes 1, 2 ja 3 nõutakse, et rahvusvahelises registreeringus märgitud
lepinguosalise amet peab saatma Rahvusvahelisele Büroole avalduse, milles ta teatab märgi lõpliku
staatuse asjasse puutuvas lepinguosalises niipea, kui märgi kaitset puudutav menetlus ametis on
lõppenud. [Reegel 18ter]
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402.

Märgi lõpliku staatuse kohta on kolme liiki korraldusi, mida kirjeldatakse allpool.
Kaitse andmise avaldus, kui esialgse keeldumise teadet ei ole edastatud

403.
Esiteks, kui enne protokolli artikli 5 lõike 2 punktides a, b või c sätestatud ajavahemiku
möödumist on rahvusvahelises registreeringus märgitud lepinguosalise ametis menetlus lõppenud ja
ametil ei ole põhjust kaitse andmisest keelduda, saadab amet niipea kui võimalik ning enne nimetatud
ajavahemiku möödumist Rahvusvahelisele Büroole avalduse, et rahvusvahelises registreeringus
sisalduvale märgile on antud kaitse asjaomases lepinguosalises. [Reegel 18ter(1)]
404.
Seega, kui lepinguosalise ametil ei ole põhjust kaitse andmisest keelduda ja ametis on menetlus
lõppenud, saavad rahvusvaheliste registreeringute omanikud ning kolmandad isikud niipea kui võimalik
ja enne keeldumistähtaja lõppu teada menetluse lõpptulemuse märgitud lepinguosalises. Kui need
tingimused on täidetud, on reegli 18ter lõike 1 kohane avaldus kohustuslik. Kui aga Rahvusvahelisse
Büroosse ei saabu seda avaldust või esialgset keeldumist asjaomasest lepinguosalisest kehtiva tähaja,
kas ühe aasta või 18 kuu jooksul, kohaldub nn vaikiva nõusoleku põhimõte. [Reegel 18ter(1)]
405.
Reegli 18ter lõike 1 kohane kaitse andmise avaldus võib puudutada mitut rahvusvahelist
registreeringut ja võib olla edastatud elektroonselt või paberil nimekirjana, mis võimaldab
rahvusvaheliste registreeringute identifitseerimist. Rahvusvaheline Büroo muudab nimekirja eraldi
teadeteks ja edastab need asjaomaste rahvusvaheliste registreeringute omanikele. Kasutajate
seisukohast on muidugi eelistatav saada asjaomaselt ametilt eraldi koostatud avaldusi.
406.
Reegli 34 lõike 3 rakendamisel tuleb kaitse andmise avalduse saatmise korral tasuda lõivu teine
osa. [Reegel 34(3)]
407.
Silmas tuleb pidada, et kaitse andmise avalduse saatmata jätmisel ametist ei ole õiguslikke
tagajärgi. Kehtib endiselt põhimõte, et kui protokolli artikli 5 lõikes 2 sätestatud ajavahemiku jooksul ei
ole edastatud esialgse keeldumise teadet, on märk asjaomases lepinguosalises saanud automaatselt
kaitse kõigi asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes. See on vaikiva nõusoleku põhimõte.
Esialgsele keeldumisele järgnev kaitse andmise avaldus
408.
Kui rahvusvahelises registreeringus märgitud lepinguosalise amet ei kinnita täielikku esialgset
keeldumist (vt lõiget 410), kuid on edastanud esialgse keeldumise teate, ja kui märgile kaitse andmise
suhtes on nimetatud ametis menetlus lõppenud, saadab amet Rahvusvahelisele Büroole: [Reegel
18ter(2)]
-

avalduse, et esialgne keeldumine on tagasi võetud ja märgile on antud asjaomases
lepinguosalises kaitse kõigi taotletud kaupade ning teenuste suhtes, või [Reegel 18ter(2)(i)]

-

avalduse, milles märgitakse ära kaubad ja teenused, mille suhtes on asjaomases
lepinguosalises märgile kaitse antud. [Reegel 18ter(2)(ii)]

409.
Reegli 34 lõike 3 rakendamisel tuleb kaitse andmise avalduse saatmise korral tasuda lõivu teine
osa. [Reegel 34(3)]
Täieliku esialgse keeldumise kinnitamine
410.
Kui rahvusvahelises registreeringus märgitud lepinguosalise amet on saatnud täieliku esialgse
keeldumise teate, märgile kaitse andmise suhtes on selles ametis menetlus lõppenud ja amet on
otsustanud kinnitada asjaomases lepinguosalises märgile kaitse andmisest keeldumise kõigi kaupade
ning teenuste suhtes, saadab amet Rahvusvahelisele Büroole selle kohta avalduse. [Reegel 18ter(3)]
Täiendav otsus
411.
Reegli 18ter lõikele 2 või 3 vastavad avaldused tuleb saata kohe, kui ametis uuesti
läbivaatamise või vaidlustamise võimalused on ammendatud või tähtaeg nende nõudmiseks on
lõppenud. Amet peab seetõttu ootama, kas vastavasse ametivälisesse asutusse esitatakse
vaidlustusavaldus või mitte. Amet ei pruugi olla teadlik, kas vaidlustus on esitatud või mitte; seetõttu ei
saa amet olla kindel, kas tehtud otsus on lõplik või mitte. Lisaks ei pruugi amet olla teadlik vaidlustuse
lõpptulemusest. Kuigi eelnimetatud avaldus ei pruugi kajastada lõpptulemust märgi kaitse suhtes
asjaomases lepinguosalises, on paljudel juhtudel reegli 18ter lõigetele 2 või 3 vastavate avalduste
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varakult registrisse kandmine ja avaldamine (niipea kui ametis on menetlus lõppenud) omanike ning
kolmandate isikute jaoks kasulik. [Reegel 18ter(4)]
412.
Kui pärast reegli 18ter lõike 2 või 3 kohase avalduse saatmist saab amet teada täiendavast
otsusest, mis mõjutab märgi kaitset (näiteks ametivälises asutuses vaidlustamise tulemusena tehtud
otsus), saadab amet, kui ta on sellest otsusest teadlik, Rahvusvahelisele Büroole täiendava avalduse,
milles märgitakse ära kaubad ja teenused, mille suhtes on märk nüüd kaitstud.
413.
Vastavalt reegli 18ter lõikele 4 on ametil võimalus saata täiendav avaldus ka siis, kui ettenähtud
tähtaja jooksul ei ole esialgset keeldumist saadetud või kui pärast reegli 18ter lõike 1 kohase avalduse
saatmist mõjutab märgi kaitset ameti või mõne muu asutuse täiendav otsus. Selles täiendavas
avalduses peab ära märkima märgi staatuse ja kui võimalik, siis ka kaubad ja teenused, mille suhtes on
kaitse antud. See võimaldab ametitel ka pärast reegli 18ter lõike 1 alusel saadetud kaitse andmise
teadet või pärast seda, kui märk on loetud kaitstuks vaikiva nõusoleku põhimõtte alusel, saata avaldus,
kus näidatakse ära kaubad ja teenused, mille suhtes märk on kaitstud. Selle sätte põhieesmärk on
võimaldada ametitel teatada Rahvusvahelisele Büroole igast täiendavast otsusest, mis mõjutab märgi
kaitse ulatust, ilma et amet peaks kontrollima, kas esialgne keeldumine on juba saadetud. Reegliga
võetakse arvesse nii osalised kui ka täielikud kaitse andmisest keeldumised ja juhtumid, kus kaitse on
juba antud.
Registrisse kandmine, omaniku teavitamine ja koopiate edastamine
414.
Rahvusvaheline Büroo kannab kõik reegli 18ter kohaselt saabunud avaldused rahvusvahelisse
registrisse, teavitab omanikku ja kui avaldus oli edastatud spetsiifilise dokumendi kujul või seda saab
sellisel kujul reprodutseerida, edastab omanikule selle dokumendi koopia. Kõik vastavalt reeglile 18ter
saabunud avaldused avaldatakse bülletäänis. Lisaks on Rahvusvaheline Büroo teinud Madrid Monitoris
kättesaadavaks nende avalduste digikoopiad, mis on seega andmebaasi kasutajatele vahetult
kättesaadavad (vt lõiget 90). [Reegel 18ter(5)] [Reegel 32(1)(a)(iii)]

MÄRGITUD LEPINGUOSALISTEST RAHVUSVAHELISE BÜROO KAUDU
SAADETUD TEATED
415.
Märgitud lepinguosalise amet võib nõuda, et Rahvusvaheline Büroo edastaks tema teated
rahvusvaheliste registreeringute kohta nende omanikele, kui märgitud lepinguosalise õiguse kohaselt ei
tohi amet teateid otse omanikule saata. See aitab rahuldada ametite vajadusi, kellel ei ole võimalik saata
teateid omanikele, kes ei ole alalised elanikud ja kes ei ole märkinud lepinguosalise territooriumil asuvat
aadressi ega määranud esindajat kohaliku ametiga suhtlemiseks. Rahvusvaheline Büroo edastab
omanikule või registrisse kantud esindajale teate selle sisu kontrollimata ja seda rahvusvahelisse
registrisse kandmata. [Reegel 23bis]

HILISEM MÄRKIMINE
416.
Omanik võib igal ajal lisada rahvusvahelise registreeringu juurde uue lepinguosalise, esitades
hilisema märkimise taotluse. Omanik võib soovida seda teha mitmel põhjusel, näiteks seetõttu, et
rahvusvahelise registreerimise ajal selles lepinguosalises kaitset ei taotletud või kuna märgil ei ole enam
kaitset lepinguosalises lõpliku kaitse andmisest keeldumise, kehtetuks tunnistamise või loobumise tõttu
ja kaitse andmisest keeldumise, kehtetuks tunnistamise või loobumise põhjuseid enam ei ole. [Reegel
3ter(2)]
417.
Hilisema märkimise põhjuseks võib olla ka asjaolu, et rahvusvahelise taotluse esitamise ajal ei
olnud asjaomane lepinguosaline protokolliga ühinenud. Mõiste „omaniku lepinguosaline“ tähendab
lepinguosalist, kelle amet on päritoluamet (st amet, mille kaudu esitati rahvusvaheline taotlus), või kui
rahvusvahelises registreeringus on toimunud omaniku muutumine, siis lepinguosalist, kelle suhtes
täidab uus omanik rahvusvahelise registreeringu omanikuks olemise tingimusi.
418.
Kui kõik vorminõuded on täidetud, kannab Rahvusvaheline Büroo registrisse hilisema
märkimise ka selle lepinguosalise suhtes, kes on juba registreeringus märgitud. Hilisema märkimise
võib teha kõigi või osa rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste suhtes. Seega võib
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lepinguosaline olla mitme järjestikuse märkimise objekt, kusjuures iga märkimine hõlmab samu või
erinevaid rahvusvahelises registris märgitud kaupu ja teenuseid.
419.
Kui pärast kaupade ja teenuste loetelu piiramist, osalist kaitsest keeldumist või osalist kehtetuks
tunnistamist hõlmab rahvusvahelisest registreeringust tulenev kaitse lepinguosalises ainult osa
rahvusvahelisse registrisse kantud kaupadest ning teenustest, siis võib teha hilisema märkimise kõigi
või osa alles jäänud kaupade ja teenuste suhtes.

Õigus teha hilisemaid märkimisi
420.
Lepinguosalise suhtes võib teha hilisema märkimise juhul, kui märkimise hetkel täidab omanik
rahvusvahelise registreeringu omanikule esitatavaid tingimusi (kodakondsuse, elukoha või ettevõtte
suhtes). [Reegel 24(1)(a)]
421.
Lepinguosaline märgitakse ainult vastavalt protokollile, sest kõik rahvusvahelised taotlused ja
registreeringud lähtuvad protokollist.
Mõnel juhul ei ole hilisem märkimine võimalik
422.
Omanik võib põhimõtteliselt esitada hilisema märkimise iga lepinguosalise suhtes. Sellel
põhimõttel on aga üks erand: ühinedes protokolliga võib iga riik või riikidevaheline organisatsioon teha
avalduse, et kaitset, mis tulenes rahvusvahelisest registreeringust, mis oli jõustunud selle lepingu
kohaselt enne seda kuupäeva, kui leping jõustus nimetatud riigi või organisatsiooni suhtes, ei saa talle
laiendada. [Artikkel 14(5)]

Hilisema märkimise esitamine
423.
Järgnevaid erandeid arvestades võib omanik esitada hilisema märkimise kas otse
Rahvusvahelisele Büroole või omaniku lepinguosalise ameti vahendusel. [Reegel 24(2)(a)]
424.
Hilisema märkimise võib Rahvusvahelisele Büroole edastada posti teel või elektroonselt
ametlikul vormil MM4 või elektroonse hilisema märkimise kaudu WIPO veebilehel
(https://www3.wipo.int/osd/?lang=en) (vt lõikeid 115, 121 ja 123). Kõige lihtsam on lepinguosalist
rahvusvahelisse registreeringusse lisada elektroonse hilisema märkimise kaudu. Pärast rahvusvahelise
registreeringu numbri lisamist e-vormile, kuvatakse lepinguosaliste nimekiri, keda on võimalik märkida,
võimaldades omanikul lihtsalt välja valida lepinguosalised, keda ta soovib märkida, ja kaubad/teenused,
mille suhtes ta soovib märkimist teha (sh piiratud kaupade ja teenuste loetelu). Lõivud arvutatakse
automaatselt, need saab tasuda krediitkaardi abil või WIPOle avatud konto kaudu. [H lõiked 6, 7 ja
11(a)]
425.
Kui hilisem märkimine ei vasta reegli 24 lõike 2 punktile a, ei võta Rahvusvaheline Büroo seda
arvesse ja teatab sellest saatjale (vt lõiget 423). [Reegel 24(10)]
Hilisema märkimise keel
426.
Hilisema märkimise võib edastada Rahvusvahelisele Büroole teadet edastava osalise valikul
inglise, prantsuse või hispaania keeles, sõltumata keelest, milles on esitatud rahvusvaheline taotlus,
millest tulenes rahvusvaheline registreering. See tähendab, et kui hilisema märkimise esitab vahetult
omanik, siis võib ta kasutatava keele ise valida; kui aga hilisem märkimine edastatakse ameti
vahendusel, võib nimetatud amet lubada omanikul valida kahe või kolme keele vahel või nõuda ainult
ühe keele kasutamist. [Reegel 6(2)]
427.
Omanik võib lisada taotlusele selle tõlke teistesse eelnimetatud keeltesse. See kehtib juhul, kui
hilisema märkimise esitab Rahvusvahelisele Büroole omanik vahetult või amet. Kui Rahvusvaheline
Büroo ei pea pakutud tõlget õigeks, siis ta parandab seda, tehes pärast omanikule ettepaneku esitada
ühe kuu jooksul paranduste kohta oma märkused. Kui ettenähtud tähtaja jooksul märkusi ei saadeta,
parandab Rahvusvaheline Büroo tõlke vastavalt oma ettepanekule. [Reegel 6(4)(a)]
Ametlik vorm
428.
Hilisem märkimine tuleb esitada Rahvusvahelise Büroo kehtestatud ametlikul vormil MM4 või
sama sisu ja formaadiga vormil (vt lõikeid 125 ja 126). Ühel vormil võib märkida mitu lepinguosalist.
[Reegel 24(2)(b)] [H lõige 2]
62

Märkide rahvusvahelise registreerimise juhend

Punkt 1. Rahvusvahelise registreeringu number
429.
Omanik peab ära märkima hilisema märkimise objektiks oleva rahvusvahelise registreeringu
numbri. Hilisem märkimine võib olla seotud ainult ühe rahvusvahelise registreeringuga. [Reegel
24(3)(a)(i)]
Punkt 2. Rahvusvahelise registreeringu omanik
Nimi ja aadress
430.
Omanik peab ära märkima oma nime ja aadressi, need peavad olema samad, mis on kantud
rahvusvahelisse registrisse. Kui omanik on oma nime või aadressi muutnud, ilma et see oleks registrisse
kantud, peab ta muudatuse registrisse kandmist taotlema enne hilisema märkimise tegemist.
Rahvusvahelisse registrisse kantud andmetest erineva nime või aadressi märkimist käsitleb
Rahvusvaheline Büroo puudusena. [Reegel 24(3)(a)(ii)]
431.
Kui omanikke on mitu, tuleb märkida nende koguarv koos ainult esimese omaniku nime ja
aadressiga. Teise omaniku nimi ja aadress või teiste omanike nimed ning aadressid tuleb märkida mitme
omaniku jaoks mõeldud lisalehele.
Punkt 3. (Uue) esindaja määramine
432.
Kui omanik soovib, et esindaja, kes on juba määratud näiteks rahvusvahelise taotluse esitamise
ajal, esindaks teda edasi, siis ei tohi ta esindaja määramiseks ettenähtud lahtrisse esindaja nime
märkida. Sel juhul tuleb lahter 3 tühjaks jätta.
433.
Kui omanik soovib määrata esindaja esimest korda või muuta varem registrisse kantud
esindajat, siis võib määramine toimuda lihtsalt (uue) esindaja nime ja aadressi märkimisega ametliku
vormi vastavasse lahtrisse. Esindaja määramiseks ei ole vaja esitada eraldi dokumenti. [Reegel 3(2)(a)]
Punkt 4. Lepinguosalised
434.
Ametlikul vormil on iga lepinguosalise jaoks lahter, mis tuleb märgistada, kui kaitse laiendamist
sellele lepinguosalisele taotletakse pärast rahvusvahelist registreerimist. Kui omanik kasutab
omakoostatud vormi, võib ta selle asemel loetleda lepinguosalised, keda ta soovib märkida. [Reegel
24(3)(a)(iii)]
435.
Rahvusvahelises taotluses või hilisemas märkimises on võimalik märkida teatud territooriume,
mis ei ole iseenesest lepinguosalised, aga kuhu asjaomane lepinguosaline on laiendanud protokolli
kohaldamist. Sellised territooriumid on Bonaire, St Eustatius ja Saba (Kariibi Madalmaade omavalitsuse
alad) ning Curaçao ja St Maarten (Hollandi osa). Need territooriumid ei ole lepinguosalised, vaid
asjaomane lepinguosaline on Holland. Samuti ei ole Guernsey lepinguosaline, aga seda võib märkida,
sest alates 1. jaanuarust 2021 on Ühendkuningriik laiendanud sinna protokolli kohaldamist. Need
territooriumid ei ole lepinguosalised, kuid seal tegutsevad ametid täidavad lepinguosalise ameti rolli.
436.
Ametlikku vormi uuendatakse regulaarselt ja selle värskeim versioon on kättesaadav WIPO
veebilehel (https://www.wipo.int/madrid/en/forms/). Kui aga omanik soovib märkida sellist
lepinguosalist, keda nimekirjas ei ole (kuna ta on protokolliga ühinenud pärast vormi trükkimist), peab
ta lepinguosalise nimetuse märkima punkti 4 alla selleks ettenähtud lahtrisse. Kui omanik märgib
lepinguosalise, kelle ühinemine protokolliga ei ole veel jõustunud, ei võta Rahvusvaheline Büroo
märkimist arvesse ja tagastab kõik selle lepinguosalise suhtes tasutud täiendavad lõivud või
individuaallõivud.
Märgi kavatsetava kasutamise avaldus
437.
Kui lepinguosaline on teatanud, et nõuab märgi kavatsetava kasutamise avaldust vastavalt
reegli 7 lõikele 2, kehtib see nõue ka selle lepinguosalise hilisema märkimise puhul. Kavatsetava
kasutamise avalduse kohta on esitatud kommentaarid rahvusvahelise taotluse teema juures. [Reegel
24(3)(b)]
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Märge teise keele ja vanemuse nõude kohta (ELi märkimisel)
438.
Märkused rahvusvahelise taotluse esitamise teema all, mis puudutavad EUIPO jaoks teise
keele märkimist (lõigetes 275 kuni 277) ja vanemuse nõuet (lõigetes 278 kuni 280), rakendatakse
hilisema märkimise suhtes mutatis mutandis. Tuleb aga silmas pidada, et kui tehakse hilisem märkimine
ELi suhtes, siis, hilisema märkimise keelest olenemata, ei tohi teine keel olla selle rahvusvahelise
taotluse keel, millel põhineb rahvusvaheline registreering. Seega, kui näiteks rahvusvaheline taotlus oli
esitatud prantsuse keeles ja asjaomane hilisem märkimine esitatakse inglise keeles, ei tohi valida
prantsuse keelt ELi hilisema märkimise teiseks keeleks. [Reegel 24(3)(c)(iii)]
Punkt 5. Kaubad ja teenused, mille suhtes tehakse hilisem märkimine
439.
Kui hilisem märkimine puudutab kõiki asjaomase rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud
kaupu või teenuseid kõigi märgitud lepinguosaliste puhul, siis tuleb märgistada ruut a. Kui hilisem
märkimine puudutab vaid osa rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud kaupadest või teenustest kõigi
asjaomaste lepinguosaliste puhul, siis tuleb märgistada ruut b ja hilisema märkimisega hõlmatud kaubad
või teenused loetleda lisalehel. Kui hilisem märkimine puudutab üksnes osa rahvusvahelise
registreeringuga hõlmatud kaupadest ja teenustest ainult mõne märgitud lepinguosalise puhul ning kõiki
rahvusvahelises registreeringus loetletud kaupu ja teenuseid teiste märgitud lepinguosaliste puhul, siis
tuleb märgistada ruut c ning loetleda lisalehel asjaomased kaubad ja teenused ning asjaomased
märgitud lepinguosalised. [Reegel 24(3)(a)(iv)]
Punkt 6. Mitmesugused andmed
440.
See punkt puudutab andmeid, mille esitamist võivad nõuda mõned märgitud lepinguosalised ja
mille esitamine on soovitatav, et hoida ära kaitse andmisest keeldumist selles lepinguosalises. Kui
eelnimetatud andmed olid märgitud rahvusvahelises taotluses, ei ole vaja neid siin korrata, kuna need
lisatakse automaatselt asjaomastele ametitele saadetavasse hilisema märkimise teatesse. [Reegel
24(3)(c)]
(a) Omaniku andmed
441.
Kui omanik on füüsiline isik, võib ära märkida riigi, mille kodanik ta on. Juriidiline isik võib ära
märkida oma õigusliku olemuse koos riigi nimetusega, kus ta on registreeritud või asutatud, ja vajadusel
selle riigi territoriaalüksuse.
(b) Märgi värvilis(t)e osa(de) äramärkimine
442.
Kui rahvusvahelises taotluses oli esitatud värvi kui märki eristava tunnuse nõudlus, võib omanik
punkti b all iga värvi puhul ära märkida märgi need põhiosad, mis on seda värvi.
(c) ja (d) Tõlge
443.
Kui märk koosneb osaliselt või täielikult sõnadest, mida saab tõlkida, siis võib omanik
vastavasse lahtrisse märkida nende sõnade tõlke inglise, prantsuse ja/või hispaania keelde. Kui märgil
on tähenduseta sõnad, mida ei saa tõlkida, tuleb see asjaolu märkida punkti d alla.
(e) Vabatahtlik kirjeldus
444.
Omanik võib vabatahtlikult lisada märgi kirjelduse, kui seda ei ole juba rahvusvahelises
regisrteeringus. See võimaldab omanikul täita märgitud lepinguosaliste nõudeid ka siis, kui põhimärgi
juures ei ole kirjeldust või kui see on teistsuguses sõnastuses.
Punkt 7. Hilisema märkimise kuupäev
445.
Omanik võib nõuda, et hilisem märkimine jõustuks pärast asjaomase rahvusvahelise
registreeringu suhtes tehtud muudatuse või tühistamise registrisse kandmist või pärast rahvusvahelise
registreeringu pikendamist. [Reegel 24(3)(c)(ii)]
Punkt 8. Omaniku ja/või tema esindaja allkiri
446.
Kui omanik edastab hilisema märkimise otse Rahvusvahelisele Büroole, peab alla kirjutama
omanik (või tema esindaja). [Reegel 24(2)(b)]
64

Märkide rahvusvahelise registreerimise juhend

447.
Kui hilisema märkimise esitab Rahvusvahelisele Büroole amet, siis ei nõua Rahvusvaheline
Büroo omaniku või tema esindaja allkirja; seega võib punkti 8 all oleva lahtri tühjaks jätta. Omaniku (või
esindaja) allkirja võib aga nõuda või lubada amet.
Punktid 9 ja 10. Laekumise kuupäev omaniku lepinguosalise ametisse, kes edastab
hilisema märkimise, ja selle ameti tõendus
448.
Ameti kaudu Rahvusvahelisele Büroole esitatud hilisem märkimine peab olema ameti poolt alla
kirjutatud ja selles tuleb muu hulgas ära näidata kuupäev, mil hilisema märkimise edastamise taotlus
laekus ametisse. Kui omanik esitab hilisema märkimise otse Rahvusvahelisele Büroole, siis jäetakse
punktide 9 ja 10 all olevad lahtrid tühjaks. [Reegel 24(3)(a)(vi)]
Lõivude arvestuse leht
Vaata märkusi, mis käsitlevad lõivude arvestuse lehe täitmist rahvusvahelise taotluse vormil (lõikeid 291
kuni 305) ja üldmärkusi, mis käsitlevad lõivude tasumist Rahvusvahelisele Büroole (lõikeid 154 kuni
167).
449.

Hilisema märkimise eest tasutavad lõivud on: [Reegel 24(4)]
-

põhilõiv;

-

individuaallõiv iga märgitud lepinguosalise eest, kes on teinud vastava deklaratsiooni (vt
lõiget 294), v.a kui märgitud lepinguosaline on ka kokkuleppega ühinenud riik ja
päritoluamet on ka kokkuleppega ühinenud riigi amet (sellise märkimise puhul tuleb tasuda
täiendav lõiv);

-

täiendav lõiv iga märgitud lepinguosalise eest, kelle eest ei tasuta individuaallõivu.

Hilisema märkimise lõivude arvutamiseks saab kasutada lõivukalkulaatorit WIPO veebilehel.
450.
Need lõivud kuuluvad tasumisele ülejäänud osa eest kümneaastasest ajavahemikust, mille
puhul asjaomase rahvusvahelise registreeringu eest on lõivud juba tasutud. Teiste sõnadega, lõivude
määr on sama, olenemata aastate hulgast, mille jooksul hilisem märkimine on kuni rahvusvahelise
registreeringu pikendamiseni kehtiv.
451.
Tasuda võib lõivude arvestuse lehel osas b märgitud viisidel. Nagu ka rahvusvahelise taotluse
puhul, on kõige mugavam tasumisviis ilmselt ülekanne Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt, milleks
Rahvusvahelisele Büroole antakse korraldus (täites lõivude arvestuse lehe) vajalik summa üle kanda;
sellise tasumisviisi puhul ei märgita ülekantava summa suurust. Kui lõivud tasutakse mõnel teisel viisil
või kui lõive tasuv osaline soovib ära märkida Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt ülekantava
summa, siis tuleb lõivude arvestuse lehel ära märkida tasumise viis, makstav või ülekantav summa ja
osaline, kes tasub lõivud või annab korralduse ülekandeks.

Hilisema märkimise toime
Hilisema märkimise kuupäev
452.
Kui omanik esitab hilisema märkimise otse Rahvusvahelisele Büroole, siis kannab märkimine
selle Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäeva. [Reegel 24(6)(a)]
453.
Rahvusvahelisele Büroole ameti kaudu esitatud hilisem märkimine, mis vastab kõigile nõuetele,
kannab selle ametisse saabumise kuupäeva, kui ta on saabunud Rahvusvahelisse Büroosse kahe kuu
jooksul nimetatud kuupäevast arvates. Kui hilisem märkimine saabub Rahvusvahelisse Büroosse pärast
eelnimetatud tähtaja möödumist, kannab ta Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäeva. See
kehtib ka menetluse jätkamise puhul vastavalt reeglile 5bis, kuna menetluse jätkamise toiming ei mõjuta
hilisema märkimise kuupäeva määramist vastavalt reegli 24 lõikele 6. [Reegel 24(6)(b)]
454.

Hilisema märkimise kuupäeva võivad mõjutada märkimises esinevad puudused (vt lõiget 460).

455.
Üldiselt on see omaniku eelis, et hilisem märkimine võib kanda varasemat kuupäeva. Teatud
asjaoludel aga võib see võimalus põhjustada komplikatsioone ja sel võib olla isegi puudusi. Näiteks kui
hilisem märkimine, mis on esitatud ameti vahendusel veidi enne rahvusvahelise registreeringu
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pikendamise tähtpäeva, saabub Rahvusvahelisse Büroosse pärast seda päeva, hakkab see ikkagi
kandma pikendamise kuupäevast varasemat kuupäeva. Seetõttu kaotab hilisem märkimine kehtivuse
pikendamise tähtpäeval ja selle jätkamiseks tuleb uuesti tasuda uue märgitud lepinguosalise suhtes
nõutav täiendav lõiv või (vajadusel) individuaallõiv.
456.
Vastupidiselt hilisemale märkimisele jõustub muudatuse registrisse kandmine vastavalt reeglile
25 tegelikul rahvusvahelisse registrisse kandmisel, sõltumata sellest, kas muudatuse registrisse
kandmise taotlus esitati Rahvusvahelisele Büroole ameti vahendusel või otse. Seega kui hilisem
märkimine ja muudatuse registrisse kandmise taotlus esitatakse samaaegselt ameti vahendusel,
kannab hilisem märkimine üldjuhul muudatusest varasemat kuupäeva. Näiteks mõnikord soovib omanik
loobuda kaitsest mõne lepinguosalise suhtes (selles lepinguosalises ähvardava keeldumise tõttu) ja siis
kohe taas laiendada kaitset sellele lepinguosalisele hilisema märkimise teel. Kui kaitsest loobumine ja
hilisem märkimine esitatakse samaaegselt ameti vahendusel, siis reegli 24 lõike 6 punkti b kohaselt
jõustub kaitsest loobumine asjaomase lepinguosalise suhtes pärast uut territoriaalset laienemist sellele
lepinguosalisele.
457.
Eelkirjeldatud probleemide vältimiseks võib omanik märkida, tähistades vastava ruudu hilisema
märkimise vormil punkti 7 all, et hilisem märkimine peab jõustuma pärast asjaomase rahvusvahelise
registreeringu suhtes tehtud muudatuse või tühistamise registrisse kandmist või pärast rahvusvahelise
registreeringu pikendamist. Eelnimetatud muudatust või tühistamist tuleb kirjeldada. [Reegel 24(6)(d)]
458.
Kui eelmistes lõigetes kirjeldatu põhjal kindlaks määratud hilisema märkimise kuupäev ei ole
rohkem kui kuus kuud hilisem rahvusvahelise registreeringu registrisse kantud prioriteedikuupäevast,
jõustub rahvusvahelise registreeringu prioriteet ka hiljem märgitud lepinguosalistes (vt lõiget 466).
Hilisem märkimine, mis ei vasta nõuetele
459.
Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et hilisemas märkimises esineb puudusi, teatab ta sellest
omanikule. Kui hilisema märkimise esitas amet, siis teatab Rahvusvaheline Büroo puudusest ka ametile.
[Reegel 24(5)(a)]
460.
Kui puudus hilisemas märkimises puudutab asjaomase rahvusvahelise registreeringu numbrit,
märgitud lepinguosaliste loetlemist, kaupade või teenuste loetelu või kavatsetava kasutamise avaldust,
mis tuleb hilisemale märkimisele lisada, siis on hilisema märkimise kuupäevaks see kuupäev, mil
puudus kõrvaldati. Kui aga hilisema märkimise esitas Rahvusvahelisele Büroole amet, siis ei mõjuta
need puudused hilisema märkimise kuupäeva juhul, kui need kõrvaldatakse kahe kuu jooksul arvates
kuupäevast, mil ametisse saabus hilisema märkimise edastamise avaldus; sellisel juhul jääb hilisema
märkimise kuupäevaks see kuupäev, mil avaldus saabus ametisse. [Reegel 24(6)(c)(i)]
461.

Teised puudused hilisema märkimise kuupäeva ei mõjuta. [Reegel 24(6)(c)(ii)]

462.
Kui puudust ei kõrvaldata kolme kuu jooksul Rahvusvahelise Büroo saadetud teate kuupäevast
arvates, siis loetakse, et hilisemast märkimisest on loobutud. Sellele vaatamata on reegli 24 lõike 5
punktis c sätestatud, et kui Ameerika Ühendriike hõlmava hilisema märkimisega koos ei ole esitatud
ametlikku vormi MM18 (märgi kavatsetava kasutamise avaldust) või kui vorm on vigaselt täidetud ja
eelnimetatud puudusi ei parandata ettenähtud kolme kuu jooksul, loetakse, et ainult Ameerika
Ühendriikide hilisemat märkimist ei ole esitatud. Rahvusvaheline Büroo jätkab hilisema märkimise
menetlust, kui on märgitud teisi lepinguosalisi. Rahvusvaheline Büroo arvab tasutud lõivude summast
maha poole põhilõivu määrast ja tagastab ülejäänud summa selle tasunud osalisele (omanikule,
esindajale või ametile). [Reegel 24(5)(b)] [Reegel 24(5)(c)]
463.
Reeglites ei täpsustata, kes peaks puudused kõrvaldama. Kui omanik esitas hilisema märkimise
otse Rahvusvahelisele Büroole, siis on selge, et puuduse peab kõrvaldama omanik. Kui hilisema
märkimise esitas amet, siis võib puuduse kõrvaldada see amet. Olenevalt puuduse laadist võib omanikul
olla keeruline, kui mitte võimatu, puudust ise kõrvaldada (näiteks juhul, kui amet ei ole hilisemale
märkimisele alla kirjutanud või ei ole ära märkinud kuupäeva, mil talle saabus märkimise edastamise
avaldus). Seega, kui Rahvusvaheline Büroo teatab omanikule, et ameti vahendusel edastatud hilisemas
märkimises esineb puudusi, on omanikul soovitatav ühendust võtta ametiga, et tagada puuduse
õigeaegne kõrvaldamine.
464.
Kui omanikul ei ole õnnestunud kinni pidada puuduste kõrvaldamise kolmekuulisest tähtajast,
on tal võimalus taotleda menetluse jätkamist. Menetluse jätkamise taotlus tuleb esitada
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Rahvusvahelisele Büroole ametlikul vormil MM20 kahe kuu jooksul tähtaja lõpust arvates. Koos
taotlusega peavad olema täidetud kõik nõuded, millega seoses tähtaeg anti, ja tuleb tasuda menetluse
jätkamise lõiv. Täpsemaid üksikasju menetluse jätkamise leevendusmeetme kohta vaata lõigetest 145
kuni 149. [Reegel 5bis]
Registrisse kandmine, teatamine ja avaldamine
465.
Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et hilisem märkimine vastab kõigile nõuetele, kannab ta
märkimise rahvusvahelisse registrisse ja teatab sellest märgitud lepinguosalise ametile. Samal ajal
teavitab Rahvusvaheline Büroo ka omanikku ja ametit, kui hilisem märkimine on esitatud ameti
vahendusel. [Reegel 24(8)]
466.
Hilisem märkimine avaldatakse bülletäänis, mis on kättesaadav Madrid Monitoris
(https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/). Kui vastavalt reegli 24 lõikele 6 kindlaks määratud hilisema
märkimise kuupäev (vt lõikeid 452 kuni 458) ei ole rohkem kui kuus kuud hilisem rahvusvahelise
registreeringu prioriteedikuupäevast, sisaldub teave prioriteedinõude kohta avaldatavates hilisema
märkimise andmetes. [Reegel 32(1)(a)(v)]
467.
Hilisem märkimine kantakse registrisse ja avaldatakse inglise, prantsuse ning hispaania keeles.
Hilisemad märkimised nende rahvusvaheliste registreeringute suhtes, mis vastavalt reegli 6 eelmisele
versioonile avaldati ainult prantsuse või ainult inglise ja prantsuse keeles, avaldatakse nüüd vastavalt
inglise ja hispaania keeles ning avaldatakse uuesti prantsuse keeles või avaldatakse hispaania keeles
ning avaldatakse uuesti inglise ja prantsuse keeles. See hilisem märkimine ise kantakse
rahvusvahelisse registrisse inglise, prantsuse ja hispaania keeles. [Reegel 6(3)]
Kaitsetähtaeg
468.
Hilisema märkimise kaitsetähtaeg lõpeb rahvusvahelise registreeringuga samal kuupäeval.
Näiteks kui rahvusvaheline registreering on juba olnud registreeritud kaheksa aastat (või viimane
lõivude osamaks tasuti kaheksa aastat tagasi), siis loetakse lõivud, mis tuleb tasuda hilisema märkimise
eest, tasutuks ainult kahe kehtivusaasta eest. See tähendab, et rahvusvahelise registreeringu
pikendamise kuupäev (või pikendamislõivude tasumise kuupäev) on kõigi rahvusvahelises
registreeringus sisalduvate märkimiste jaoks sama, olenemata märkimiste registrisse kandmise
kuupäevast (vt ka lõiget 455). [Reegel 31(2)]
Kaitse andmisest keeldumine
469.
Märgitud lepinguosalises hilisemale märkimisele kaitse andmisest keeldumine toimub samade
protseduurieeskirjade järgi nagu kaitse andmisest keeldumine rahvusvahelises taotluses sisalduvale
märkimisele. Seetõttu kohaldatakse reegleid 16 kuni 18ter mutatis mutandis, mõistes, et
lepinguosalisele algab kaitsest keeldumisest teatamise tähtaeg kuupäevast, mil Rahvusvaheline Büroo
on lepinguosalisele ametile hilisemast märkimisest teatanud. Viide lõigetes 410 kuni 414 esitatud
märkustele. [Reegel 24(9)]

Eriline hilisem märkimine: lepinguosalise
muutmisest tulenev hilisem märkimine

organisatsiooni

(ELi)

märkimise

470.
Vastavalt ELi kaubamärgisüsteemile, kui ELi kaubamärgi taotlus on tagasi võetud või märgile
kaitse andmisest on keeldutud või kui ELi kaubamärgi registreering on kehtivuse kaotanud, võib ELi
kaubamärgi omanik nõuda selle muutmist riigisiseseks taotluseks ühes või mitmes ELi liikmesriigi
ametis.
471.
Muutmise toime on, et muutmisest tulenevale riigisisese kaubamärgi taotlusele määratakse ELi
kaubamärgi taotluse või registreeringu esitamise kuupäev (ning võimaluse korral sama
prioriteedikuupäev ja/või vanemuse kuupäev), esmajoones tingimusel, et muutmise nõue on esitatud
ELi õigusaktides ettenähtud tähtaja jooksul.
472.
ELi kaubamärgisüsteemi selle võimaluse suhtes on reeglistikus sätestatud, et kui
lepinguosaline organisatsioon (praktikas EL) on märgitud rahvusvahelises registreeringus, siis selles
ulatuses, nagu märkimine on tagasi võetud, kehtivuse kaotanud või sellest on keeldutud, võib taotleda
märkimise muutmist liikmesriikide hilisema märkimise kaudu Madridi süsteemi alusel. Sellele
mehhanismile, mis pakub rahvusvahelise registreeringu omanikule võimalust ELi märkimise
muutmiseks otse liikmesriigi ametisse esitatud riigisiseseks taotluseks või liikmesriigi hilisemaks
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märkimiseks Madridi süsteemi kaudu, viidatakse tihti kui „uuesti-otsustamise“ (opting-back) sättele.
[Reegel 24(7)(a)]
473.
Üldpõhimõtte järgi peab muutmisest tulenev hilisem märkimine vastama „tavalise“ hilisema
märkimise nõuetele (vt lõikeid 416 kuni 469), kuid siiski kooskõlas järgnevaga.
Ametlik vorm ja selle sisu
474.
Muutmisest tulenev hilisem märkimine tuleb esitada ametlikul vormil: Rahvusvahelise Büroo
kehtestatud vormil MM16, mis erineb „tavalise“ hilisema märkimise puhul kasutatavast vormist MM4,
või EUIPO kehtestatud vormil (vt allpool). [H lõige 3]
475.

Muutmisest tuleneva hilisema märkimise taotlus peab sisaldama järgnevat: [Reegel 24(7)(b)]
-

asjaomase rahvusvahelise registreeringu number;

-

omaniku nimi ja aadress;

-

lepinguosalise organisatsiooni nimi, kelle märkimist muudetakse;

-

lepinguosalise organisatsiooni liikmesriik või -riigid, kes on hilisema märkimise objektiks;

-

kui muutmisest tulenev lepinguosalise riigi hilisem märkimine hõlmab kõiki lepinguosalise
organisatsiooni märkimises loetletud kaupu ja teenuseid, siis see asjaolu, või kui selle
lepinguosalise riigi hilisem märkimine puudutab ainult osa lepinguosalise organisatsiooni
märkimises loetletud kaupadest ja teenustest, siis need kaubad ja teenused;

-

tasutav lõivude summa ja tasumise viis või korraldus Rahvusvahelisele Büroole avatud
kontolt nõutud summa üle kanda, ja lõivud tasuv osaline.

476.
Kui omanik soovib määrata esindaja esimest korda või oma esindajat muuta, siis võib
määramine toimuda esindaja nime ja aadressi märkimisega ametliku vormi vastavasse lahtrisse.
[Reegel 3(2)(a)]
Muutmisest tuleneva hilisema märkimise esitamine
477.
Muutmisest tuleneva hilisema märkimise peab Rahvusvahelisele Büroole esitama alati
lepinguosalise organisatsiooni ameti (praktikas EUIPO) vahendusel. Sellega antakse esmajoones
mõista, et eelnimetatud amet peab enne muutmisest tuleneva hilisema märkimise edastamist kindlaks
tegema, kas selline taotlus vastab tema enda õigusaktides sätestatud tingimustele (esmajoones, kas
on täidetud tähtaegade nõuded). Soovitatav on kasutada EUIPO kehtestatud vormi, kuna avaldus tuleb
esitada sellele ametile. [Reegel 24(2)(a)(iii)]
Muutmisest tuleneva hilisema märkimise kuupäev
478.
Muutmisest tulenev hilisem märkimine kannab kuupäeva, mil lepinguosalise organisatsiooni
märkimine asjaomases rahvusvahelises registreeringus rahvusvahelisse registrisse kanti. [Reegel
24(6)(e)]

MUUDATUSED JA MUUD REGISTRIKANDED RAHVUSVAHELISES
REGISTREERINGUS
Omaniku nime või aadressi muudatuse kanne; juriidilisest isikust omaniku õigusliku
olemuse muudatuse kanne; omaniku esindaja nime või aadressi muudatus
479.
Võimalus esitada teavet omaniku õigusliku olemuse ja riigi kohta, kelle seaduse alusel see
juriidiline isik on moodustatud, lisati Madridi süsteemi selleks, et omanikud saaksid rahuldada osa
lepinguosaliste õiguses olevaid nõudeid. Mõnes lepinguosalises võib juriidiline isik muuta oma
õiguslikku olemust ilma, et loodaks uus juriidiline isik. Rahvusvaheliste registreeringute omanikel võib
tekkida olulisi probleeme, näiteks hagemine, täitemenetlus ja kohtuprotsessid, seetõttu, et omaniku
andmed rahvusvahelises registris, mis teatatakse lepinguosalistele, ei kehti enam. See teave on
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rahvusvahelise registreeringu osa. Reegli 25 alusel ja kasutades sama vormi, mis on nõutav nime ja/või
aadressi muutmiseks, on rahvusvahelise registreeringu omanikul võimalus lisada või uuendada oma
õigusliku olemuse andmeid (näiteks osaühing või aktsiaselts) rahvusvahelises registris, kui need on
muutunud või on vaja lisada, et täita kohaliku õiguse nõudeid. Omaniku õigusliku olemuse lisamise või
omaniku nime, aadressi või õigusliku olemuse muutmise registrikande taotlus tuleb esitada
Rahvusvahelisele Büroole ametlikul vormil MM9 või sama sisu ja formaadiga vormil. [Reegel
25(1)(a)(iv)] [H lõige 2]
480.
Taotluse võib omanik esitada Rahvusvahelisele Büroole otse või omaniku lepinguosalise ameti
vahendusel. [Reegel 25(1)(b)]
Ametlik vorm MM9
481.
Omaniku õigusliku olemuse lisamise või omaniku nime, aadressi või õigusliku olemuse
muudatuse taotluse vormi ei kasutata, kui nime muutmine on tingitud omaniku muutumisest. Sellisel
juhul peab kasutama vormi MM5 (vt lõikeid 534 kuni 568).
Punkt 1. Rahvusvahelise registreeringu number
482.
Üks taotlus võib hõlmata mitut sama omaniku nimele registreeritud rahvusvahelist
registreeringut. Rahvusvaheliste registreeringute identifitseerimiseks, mida taotlus puudutab, piisab
registreeringute numbrite märkimisest.
483.
Kui rahvusvahelise registreeringu number ei ole teada (kuna rahvusvaheline registreering ei ole
veel jõustunud või sellest ei ole omanikule teatatud), siis ei tohi märkida mõnda teist numbrit. Omanik
peab ootama, kuni rahvusvahelise registreeringu number talle teatatakse, ja seejärel esitama taotluse.
Punkt 2. Omaniku nimi
484.

Tuleb märkida rahvusvahelisse registrisse kantud omaniku nimi.
Punkt 3. Omaniku nime ja/või aadressi muudatus

485.
Uue nime ja/või uue aadressi märkimiseks on punkti 3 all eraldi lahtrid. Märkida tuleb ainult
muutunud andmed. See tähendab, et kui on muutunud ainult nimi, piisab uue nime märkimisest ja
ülejäänud lahtrid jäetakse tühjaks; kui on muutunud ainult aadress, ei ole vaja nime uuesti märkida.
486.
Kui omanikke on mitu ja muudatus puudutab ainult ühte neist, peab olema selge, millist
omanikku see puudutab. Kui ühisomanikest ainult ühel on uus nimi ja/või aadress, tuleb märkida selle
omaniku uus nimi ja/või aadress, aga lisalehele märkida ka teiste omanike muutmata nimed ja/või
aadressid.
Punkt 4: Juriidilisest isikust omaniku õigusliku olemuse kanne või muudatus
487.
Kui omanik on juriidiline isik, siis võib ta punkti 4 all lisada või muuta andmeid juriidilise isiku
õigusliku olemuse ja/või riigi kohta, kelle seaduse alusel juriidiline isik on moodustatud.
488.
Omaniku kontaktandmete (näiteks e-posti või kirjavahetuse aadressi) muutmist saab taotleda
Contact Madridi kaudu (valides teemaks omaniku kontaktandmete muutmise). [Reegel 36(ii)]
Punkt 5. (Uue) esindaja määramine
489.
Omaniku õigusliku olemuse kande või muudatuse, nime või aadressi muudatuse registrisse
kandmise taotluse esitamisel võib kasutada võimalust määrata esindaja samas taotluses. Alates 1.
veebruarist 2021 on kohustuslik esitada esindaja e-posti aadress.
490.

Kui juba määratud esindaja ei ole muutunud, jäetakse see lahter vormil tühjaks.
Punkt 6. Omaniku ja/või tema esindaja allkiri

491.
Kui taotlus esitatakse otse Rahvusvahelisele Büroole, peab sellel olema omaniku (või tema
registrisse kantud esindaja) allkiri. [Reegel 25(1)(d)]
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492.
Kui taotlus esitatakse Rahvusvahelisele Büroole ameti vahendusel, siis võib amet nõuda või
lubada, et omanik või tema esindaja kirjutaks taotlusele alla. Rahvusvaheline Büroo ei tõstata küsimust
allkirja puudumisest selle punkti all.
Punkt 7. Omaniku lepinguosalise amet, kes edastab taotluse
493.
Kui taotluse edastab Rahvusvahelisele Büroole amet, peab amet sellele alla kirjutama. [Reegel
25(1)(d)]
Lõivude arvestuse leht
Vaata üldmärkusi lõivude tasumise kohta Rahvusvahelisele Büroole (lõikeid 154 kuni 167).
494.
Omaniku õigusliku olemuse lisamise või omaniku nime, aadressi või õigusliku olemuse
muudatuse registrisse kandmise taotluse esitamisel tuleb tasuda lõivude loetelus märgitud lõiv, mis
katab üht või mitut taotluses nimetatud rahvusvahelist registreeringut ja/või registrikannet või muudatust.
Tasuda võib lõivude arvestuse lehel märgitud viisidel. Kõige mugavam tasumisviis on ülekanne
Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt, milleks Rahvusvahelisele Büroole antakse korraldus (täites
osa a lõivude arvestuse lehel) vajalik summa üle kanda; sellise tasumisviisi puhul ei märgita ülekantava
summa suurust. Ametliku vormiga MM9 taotletud muudatuste registrisse kandmise eest tuleb tasuda
kindel summa 150 Šveitsi franki.
Esindaja nime või aadressi muudatus
495.
Reegli 25 lõike 1 punkti a allpunktis vi on sätestatud, et esindaja nime või aadressi, sh e-posti
aadressi, muudatuse registrisse kandmise taotlus peab olema ametlikul vormil. Selleks otstarbeks on
olemas vorm MM10. See vorm sarnaneb vormiga MM9, mida kasutatakse omaniku nime või aadressi
muudatuse registrisse kandmise taotlemiseks. Peamised erinevused on, et vormil MM10 ei pea
omaniku nime ära märkima ja et avaldusse märgitav muudatus puudutab esindaja nime või aadressi,
sh uut e-posti aadressi. Esindaja nime või aadressi muudatuse registrisse kandmise eest ei pea lõivu
tasuma. [Reegel 25(1)(a)(vi)] [H lõige 2] [Reegel 36(i)]
496.
Vormi MM10 kasutatakse ainult juba registrisse kantud esindaja nime või aadressi muudatuse
registrisse kandmise taotlemiseks. Seda vormi ei kasutata uue esindaja määramise registrisse
kandmise taotlemiseks.
497.
Üks taotlus võib hõlmata mitut täpselt nimetatud rahvusvahelist registreeringut. Rahvusvaheline
Büroo ei saa vastu võtta esindaja nime või aadressi muudatuse registrisse kandmise taotlust, kus on
viidatud lihtsalt kõigile rahvusvahelistele registreeringutele, mis on sama esindaja nimel.
Taotlused, mis ei vasta nõuetele
498.
Kui omaniku või tema esindaja nime või aadressi muudatuse registrisse kandmise taotlus ei
vasta nõuetele, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest omanikule ja ametile, kui taotlus oli edastatud
ameti vahendusel. Puudus tuleb kõrvaldada kolme kuu jooksul, arvates teate kuupäevast. Vastasel juhul
loetakse, et taotlusest on loobutud; tasutud lõivu summast arvatakse pool maha ja ülejäänu
tagastatakse lõivu tasunud osalisele. [Reegel 26]
499.
Kui taotlus esitati ameti vahendusel, peab omanik kindlaks tegema, kas puuduse kavatseb
kõrvaldada amet või peab seda tegema omanik ise.
500.
Kui omanikul ei ole õnnestunud kinni pidada puuduste kõrvaldamise kolmekuulisest tähtajast,
on tal võimalus taotleda menetluse jätkamist. Menetluse jätkamise taotlus tuleb esitada
Rahvusvahelisele Büroole ametlikul vormil MM20 kahe kuu jooksul tähtaja lõpust arvates. Koos
taotlusega peavad olema täidetud kõik nõuded, millega seoses tähtaeg anti, ja tuleb tasuda menetluse
jätkamise lõiv. Menetluse jätkamise puhul kantakse muudatus registrisse vastavate nõuete täitmiseks
antud tähtaja lõppemise kuupäevaga. Täpsemaid üksikasju menetluse jätkamise leevendusmeetme
kohta vaata lõigetest 145 kuni 149. [Reegel 5bis] [Reegel 27(1)(c)]
Registrisse kandmine, teatamine ja avaldamine
501.
Rahvusvaheline Büroo kannab rahvusvahelisse registrisse omaniku õigusliku olemuse andmed
või muudatuse nime, aadressi või õigusliku olemuse ja riigi ning vajaduse korral riigi territoriaalse üksuse
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kohta, kelle seaduse alusel juriidiline isik on moodustatud, ning teatab sellest märgitud lepinguosaliste
ametitele. Samaaegselt teatab ta registrikandest ka omanikule ja ametile, kui taotlus on esitatud ameti
vahendusel. Omaniku õigusliku olemuse lisamist puudutav teave ja/või omaniku nime, aadressi või
õigusliku olemuse muudatus või esindaja nime või aadressi muudatus kantakse registrisse
nõuetekohase taotluse Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäevaga. Sellekohase nõude
esitamisel aga võib muudatuse registrisse kanda pärast mõne teise asjaomast rahvusvahelist
registreeringut puudutava muudatuse või tühistamise või hilisema märkimise registrisse kandmist või
pärast rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamist. Lisaks avaldab Rahvusvaheline Büroo
asjakohase teabe bülletäänis. [Reegel 27(1)(a)] [Reegel 27(1)(b)] [Reegel 32(1)(a)(vii)]

Piiramine, loobumine ja tühistamine
502.
Omanik võib avaldada soovi kanda rahvusvahelise registreeringu kaitse kohta registrisse mõne
järgnevatest piirangutest:
-

kaupade ja teenuste loetelu piiramine, mis võib mõjutada kõiki lepinguosalisi või osa neist
(„piiramine“);

-

mõne, kuid mitte kõigi märgitud lepinguosaliste puhul kaitsest loobumine kõigi kaupade ja
teenuste suhtes („loobumine“);

-

rahvusvahelise registreeringu tühistamine kõigi või osa kaupade ja teenuste suhtes kõigi
märgitud lepinguosaliste puhul („tühistamine“).

Piiramise, loobumise ja tühistamise toime ning tagajärg
503.
Piiramise registrisse kandmine ei too kaasa asjaomaste kaupade ja teenuste eemaldamist
rahvusvahelisse registrisse kantud rahvusvahelisest registreeringust. Neid kaupu ja teenuseid ei
eemaldata rahvusvahelise registreeringu põhiloetelust. Ainus toime seisneb selles, et rahvusvaheline
registreering ei ole enam asjaomastes lepinguosalistes kaitstud nende kaupade ja teenuste suhtes,
mida piiramine hõlmab. Isegi kui kaupade ja teenuste loetelu piiramine on registrisse kantud kõigi
lepinguosaliste suhtes, võivad kaubad ja teenused, mida piiramine hõlmas, olla hilisema märkimise
objektiks. Kuna piiranguga eemaldatud kaubad ja teenused jäävad alles rahvusvahelise registreeringu
põhiloetellu, võetakse neid arvesse kehtivusaja pikendamisel tasumisele kuuluvate lisalõivude
arvutamisel.
504.
Loobumise toime on, et rahvusvahelise registreeringu kaitse ei kehti enam lepinguosalistes,
keda loobumine puudutab. Nende lepinguosaliste suhtes võib aga alati teha hilisemaid märkimisi.
505.
Vastupidiselt eeltoodule toob rahvusvahelise registreeringu tühistamine kaasa kaupade ja
teenuste lõpliku kustutamise rahvusvahelise registreeringu põhiloetelust rahvusvahelises registris. Kui
registrisse kantud tühistamine puudutab kõiki kaupu ja teenuseid, ei jää registrisse mitte midagi alles.
Osalise tühistamise puhul kustutatakse registrist need kaubad ja teenused, mille suhtes tühistamine on
registrisse kantud. Selle tagajärjeks on, et täieliku tühistamise puhul ei saa rahvusvahelise
registreeringu suhtes teha hilisemat märkimist, sest registreeringut enam ei eksisteeri. Kui endine
omanik soovib oma märki taas kaitsta, peab ta esitama uue taotluse. Samamoodi kui eeltoodu puhul ei
saa rahvusvahelise registreeringu omanik osalise tühistamise puhul taotleda hilisemat märkimist
kaupade ja teenuste osas, mille suhtes rahvusvaheline registreering on tühistatud. Kui ta soovib nende
kaupade ja teenuste suhtes oma märki uuesti kaitsta, peab ta esitama uue rahvusvahelise taotluse.
506.
Kui omanik piirab vabatahtlikult rahvusvahelise registreeringu kaitset või loobub sellest või
taotleb selle tühistamist vastavalt reeglile 25, ei saa ta kasutada protokolli artiklis 9quinquies sätestatud
võimalust taotleda rahvusvahelise registreeringu muutmist riigisiseseks või regionaalseks taotluseks,
säilitades rahvusvahelise registreeringu kuupäeva. Muutmine saab toimuda ainult pärast
rahvusvahelise registreeringu tühistamist, mida on taotlenud päritoluamet kooskõlas protokolli artikli 6
lõikega 4 (vt lõikeid 698 kuni 703).
Registrisse kandmise taotlus
507.
Piiramise, loobumise või tühistamise registrisse kandmise taotlus tuleb Rahvusvahelisele
Büroole esitada Rahvusvahelise Büroo kehtestatud ametlikul vormil (MM6, MM7 või MM8) või sama
sisu ja formaadiga vormil. [Reegel 25(1)(a)] [H lõige 2]
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508.
Omanik võib esitada taotluse Rahvusvahelisele Büroole otse või omaniku lepinguosalise ameti
vahendusel. [Reegel 25(1)(b)]
509.
Tavaliselt võib taotlus olla inglise, prantsuse või hispaania keeles. Ent enne 1. aprilli 2004
esitatud taotlustest tulenevate rahvusvaheliste registreeringute suhtes, mille hilisem märkimine ei ole
veel registrisse kantud, on: [Reegel 6(2)] [Reegel 40(4)]
-

prantsuse keel jätkuvalt ainus registrisse kandmise, avaldamise ja suhtlemise keel, kui
need lähtuvad ainult kokkuleppest;

-

registrisse kandmise, avaldamise ja suhtlemise keeled jätkuvalt prantsuse ja inglise keel,
kui need lähtuvad täielikult või osaliselt protokollist.

1. aprilli 2004 ja 31. augusti 2008 vahelisel perioodil esitatud taotlustest tulenevate rahvusvaheliste
registreeringute suhtes, mille hilisem märkimine ei ole veel registrisse kantud, on prantsuse keel
jätkuvalt ainus registrisse kandmise, avaldamise ja suhtlemise keel, kui need lähtuvad ainult
kokkuleppest. Eelnimetatud perioodi jooksul esitatud taotlustest tulenevad registreeringud, mis lähtuvad
täielikult või osaliselt protokollist, saavad pärast hispaania keele tarvituselevõttu 1. aprillil 2004 kasutada
kolmekeelse režiimi eeliseid.
Ametlik vorm
510.
Piiramise, loobumise või tühistamise registrisse kandmise taotluse esitamiseks on kehtestatud
eraldi ametlikud vormid (vastavalt MM6, MM7 ja MM8). Need on üldjoontes sarnased ja nende kohta on
antud ühine kirjeldus, kus selgitatakse nende erinevusi.
511.
Lihtsaim viis piiramise registrisse kandmiseks on e-piiramise vormi kaudu WIPO IO-portaalis.
Pärast e-vormile rahvusvahelise registreeringu numbri sisestamist kuvatakse selgelt iga märgitud
lepinguosalise suhtes registrisse kantud kaupade ja teenuste loetelu. Seda loetelu saab seejärel lihtsalt
muuta ja kustutada terveid klasse, mida piiramine puudutab. Nõutud lõive saab tasuda krediitkaardi abil
või WIPOle avatud konto kaudu.
Rahvusvahelise registreeringu number
512.
Märkida tuleb asjaomas(t)e rahvusvahelis(t)e registreeringu(te) number (numbrid). Üks taotlus
võib hõlmata mitut rahvusvahelist registreeringut, kui piiramise, loobumise või tühistamise ulatus on
kõigi suhtes sama, st iga rahvusvahelise registreeringu puhul on lepinguosalised, keda muudatus
mõjutab, samad (see kehtib tühistamise puhul) ning muudatus puudutab iga registreeringu puhul samu
kaupu ja teenuseid või puudutab muudatus kõigi registreeringutega hõlmatud kõiki kaupu ja teenuseid
(see kehtib loobumise puhul).
513.
Kui rahvusvahelise registreeringu number ei ole teada (kuna rahvusvaheline registreering ei ole
veel jõustunud või numbrit ei ole omanikule teatatud), siis ei märgita muid numbreid. Omanik peab
ootama, kuni talle teatatakse rahvusvahelise registreeringu number, ja seejärel esitama taotluse.
Omanik
514.

Omaniku nimi peab olema sama, mis on kantud rahvusvahelisse registrisse.
Esindaja määramine

515.
Piiramise, loobumise või tühistamise registrisse kandmise taotluses võib omanik määrata
esindaja.
516.

Kui juba registrisse kantud esindaja ei ole muutunud, tuleb see lahter vormil tühjaks jätta.
Lepinguosalised

517.
Kui kaupade ja teenuste loetelu piiramist kohaldatakse kõigile märgitud lepinguosalistele, siis
piisab vastava ruudu märgistamisest vormil MM6 punkti 4 all. Muul juhul tuleb loetleda need lepinguosalised, kelle suhtes piiramine registrisse kantakse. Kui avaldus hõlmab mitut rahvusvahelist
registreeringut, kehtib mainitud loetelu nende kõigi puhul.
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518.
Loobumise puhul tuleb vormil MM7 punkti 4 all loetleda lepinguosalised, keda loobumine
puudutab. Kui avaldus hõlmab mitut rahvusvahelist registreeringut, peab sama loetelu kehtima nende
kõigi puhul.
Kaubad ja teenused
519.
Kaupade ja teenuste loetelu piiramise korral tuleb piiramise ulatus märkida vormil MM6 punkti
5 all. Kui mingi kauba või teenuse kirjeldamiseks kasutatud mõiste asendatakse teise (kitsama)
mõistega, tuleb täpselt ära märkida, missugune mõiste missugusega asendatakse. Piiramise märkimise
viisist olenemata peab piiratud kaupade ja teenuste loetelu olema grupeeritud vastava arvu klasside
alla, mille number on ära märgitud ning mis on järjestatud vastavalt Nizza klassifikatsiooni klasside
järjekorrale. Kui piiramine puudutab ühe või mitme klassi kõiki kaupu ja teenuseid, peab märkima
klassid, mis tuleb kustutada.
520.
Tühistamise puhul, mis puudutab kõiki rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud kaupu ja
teenuseid, tuleb märgistada vastav ruut vormil MM8 punkti 4 all. Osalise tühistamise puhul tuleb punkti
4 all ära märkida tühistamise ulatus lõikes 519 kirjeldatud viisil.
Omaniku ja/või tema esindaja allkiri
521.
Kui taotlus esitatakse otse Rahvusvahelisele Büroole, peab sellel olema omaniku (või tema
esindaja) allkiri. [Reegel 25(1)(d)]
522.
Kui taotlus esitatakse Rahvusvahelisele Büroole ameti vahendusel, võib amet nõuda või lubada,
et omanik või tema esindaja kirjutaks taotlusele alla. Rahvusvaheline Büroo ei tõstata küsimust allkirja
puudumisest selle punkti all.
Omaniku lepinguosalise amet, kes edastab taotluse
523.
Ameti kaudu Rahvusvahelisele Büroole edastatud taotlus peab olema ameti poolt alla kirjutatud.
Kui omanik esitab taotluse otse Rahvusvahelisele Büroole, tuleb see lahter tühjaks jätta. [Reegel
25(1)(d)]
Lõivude arvestuse leht (ainult piiramise puhul)
Vaata üldmärkusi lõivude tasumise kohta Rahvusvahelisele Büroole (lõiked 154 kuni 167).
524.
Piiramise registrisse kandmise taotluse esitamisel tuleb tasuda lõivude loetelus märgitud lõiv.
Kui taotlus puudutab mitut rahvusvahelist registreeringut, tuleb igaühe eest tasuda lõiv 177 Šveitsi
franki. Tasuda võib lõivude arvestuse lehel märgitud viisidel. Kõige mugavam tasumisviis on ülekanne
Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt, milleks Rahvusvahelisele Büroole antakse korraldus (lõivude
arvestuse lehel) vajalik summa üle kanda; sellise tasumisviisi puhul ei märgita ülekantava summa
suurust. Kui lõivud tasutakse mõnel teisel viisil või kui lõive tasuv osaline soovib ära märkida
Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt ülekantava summa, siis tuleb ära märkida tasumise viis,
makstav või ülekantav summa ja osaline (omanik, esindaja või amet), kes tasub lõivud või annab
korralduse ülekandeks.
525.
Loobumise või tühistamise registrisse kandmise taotluse eest lõivu maksma ei pea. Seetõttu ei
ole nendele vormidele lisatud lõivude arvestuse lehte. [Reegel 36(iii) ja (iv)]
Taotlused, mis ei vasta nõuetele
526.
Kui piiramise, loobumise või tühistamise registrisse kandmise taotlus ei vasta nõuetele, teatab
Rahvusvaheline Büroo sellest omanikule ja kui taotlus on esitatud ameti vahendusel, siis ka ametile.
Puudus tuleb kõrvaldada kolme kuu jooksul arvates teate kuupäevast. Vastasel juhul loetakse, et
taotlusest on loobutud; tasutud lõivu summast arvatakse pool maha ja ülejäänu tagastatakse lõivu
tasunud osalisele. [Reegel 26]
527.
Kui taotlus on esitatud ameti vahendusel, peab omanik kindlaks tegema, kas amet kavatseb
puuduse kõrvaldada või tuleb seda teha omanikul.
528.
Kui omanikul ei ole õnnestunud kinni pidada puuduste kõrvaldamise kolmekuulisest tähtajast,
on tal võimalus taotleda menetluse jätkamist. Menetluse jätkamise taotlus tuleb esitada
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Rahvusvahelisele Büroole ametlikul vormil MM20 kahe kuu jooksul tähtaja lõpust arvates. Koos
taotlusega peavad olema täidetud kõik nõuded, millega seoses tähtaeg anti, ja tuleb tasuda menetluse
jätkamise lõiv. Menetluse jätkamise puhul kantakse muudatus registrisse vastavate nõuete täitmiseks
antud tähtaja lõppemise kuupäevaga. Täpsemaid üksikasju menetluse jätkamise leevendusmeetme
kohta vaata lõigetest 145 kuni 149. [Reegel 5bis] [Reegel 27(1)(c)]
Registrisse kandmine, teatamine ja avaldamine
529.
Rahvusvaheline Büroo kannab piiramise, loobumise või tühistamise registrisse ja teatab sellest
asjaomaste märgitud lepinguosaliste ametitele (tühistamise puhul kõigi märgitud lepinguosaliste
ametitele). Samaaegselt teatab ta registrisse kandmisest omanikule ja kui taotlus on esitatud ameti
vahendusel, siis ka sellele ametile. Registrikanne tehakse nõuetekohase taotluse Rahvusvahelisse
Büroosse saabumise kuupäevaga, kusjuures omaniku nõudmisel võib registrikande teha pärast mõne
teise asjaomast rahvusvahelist registreeringut puudutava muudatuse või tühistamise või hilisema
märkimise registrisse kandmist või pärast rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamist. Lisaks
avaldab Rahvusvaheline Büroo vastavad andmed bülletäänis. [Reegel 27(1)(a)] [Reegel32(1)(a)(vii) ja
(viii)] [Reegel 27(1)(b)]
530.
Kui reeglile 25 vastav tühistamise registrisse kandmise taotlus on esitatud enne protokolli artikli
6 lõikes 3 nimetatud viieaastase tähtaja lõppu (vt lõiget 669), teatab Rahvusvaheline Büroo
tühistamisest päritoluametile isegi siis, kui taotlus esitati mõne teise ameti vahendusel või otse
omanikult. Registrisse kandmise, teatamise ja avaldamise keele kohta vaata lõiget 509.
Avaldus selle kohta, et piiramine on kehtetu
531.
Märgitud lepinguosalise amet, millele Rahvusvaheline Büroo teatab kaupade ja teenuste loetelu
piiramisest, mis seda lepinguosalist mõjutab, võib teatada, et piiramine on nimetatud lepinguosalises
kehtetu (esmajoones siis, kui ta leiab, et nõutud muudatus ei ole tegelikult piiramine, vaid loetelu
laiendamine). Nimetatud avaldus tuleb saata Rahvusvahelisele Büroole enne 18 kuu möödumist
kuupäevast, mil piiramise teade saadeti asjaosalisele ametile. Amet peab avalduses ära märkima
piiramise kehtetuse põhjused ja kui avaldus ei mõjuta kõiki kaupu ja teenuseid, mida piiramine
puudutab, siis need, mida avaldus mõjutab, või need, mida avaldus ei mõjuta, samuti peamised
vastavad õigusaktide sätted ning asjaolu, kas selline avaldus võib kuuluda uuesti läbivaatamisele või
edasikaebamisele. Rahvusvaheline Büroo teatab sellest osalisele (omanikule või ametile), kes esitas
piiramise registrisse kandmise taotluse. [Reegel 27(5)(a) kuni (c)]
532.
Kui avalduses on öeldud, et see võib kuuluda uuesti läbivaatamisele või edasikaebamisele, on
omaniku ülesanne välja selgitada uuesti läbivaatamise või edasikaebamise taotluse esitamise tähtaeg
ja asutus, kellele see tuleb esitada. Amet peab kõigist avaldust puudutavatest lõplikest otsustest
teatama Rahvusvahelisele Büroole, kes teatab sellest omakorda piiramise registrisse kandmise taotluse
esitanud osalisele (omanikule või ametile). [Reegel 27(5)(e)]
533.
Kõik avaldused selle kohta, et piiramine on kehtetu, või neid avaldusi puudutavad lõplikud
otsused kantakse rahvusvahelisse registrisse. Vastav teave avaldatakse bülletäänis. [Reegel 27(5)(d)
ja (e)]

Omaniku muutumine
534.
Kaubamärgi omanik võib muutuda mitmesugustel põhjustel ja eri viisidel. Omanik võib muutuda
lepingu tulemusena, näiteks loovutamise puhul, kohtuotsuse või õigusliku toimingu tõttu, nagu näiteks
pärimine või pankrot. Omanik võib automaatselt muutuda kahe ettevõtte liitumise tulemusena.
535.
Rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumine võib puudutada kõiki rahvusvahelise
registreeringuga hõlmatud kaupu ja teenuseid või ainult osa neist. Samuti võib omanik muutuda kõigi
märgitud lepinguosaliste või ainult mõne suhtes.
536.
Reeglistikus ei ole eristatud omaniku muutumise eri põhjusi ega muutumise liike. Samuti
kasutatakse protokolli artiklis 9 kõigil juhtudel mõistet „omaniku muutumine”. Muudatuse kandmiseni
rahvusvahelisse registrisse nimetatakse rahvusvahelise registreeringu omanikuks endist omanikku,
sest see mõiste määratleb isikut, kelle nimel on rahvusvaheline registreering registrisse kantud. Uut
omanikku nimetatakse omandiõiguse saajaks. Kui omaniku muutumine on registrisse kantud, muutub
omandiõiguse saaja loomulikult rahvusvahelise registreeringu omanikuks. [Reegel 1(xxi)]
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Omandiõiguse saaja õigus saada uueks omanikuks
537.
Omaniku muutumise saab registrisse kanda ainult juhul, kui omandiõiguse saajal on õigus
esitada rahvusvaheline taotlus.
538.
Omaniku muutumise registrisse kandmise taotluses peab omandiõiguse saaja ära märkima
lepinguosalise või -osalised, kelle suhtes ta vastavalt protokolli artikli 2 lõikele 1 täidab rahvusvahelise
registreeringu omanikule esitatavaid tingimusi. Teiste sõnadega, omandiõiguse saaja peab ära märkima
lepinguosalise või lepinguosalised, kus tal on tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte või kus tal on
alaline elukoht, või protokolliga ühinenud riigi (või protokolliga ühinenud organisatsiooni liikmesriigi),
mille kodanik ta on. Omandiõiguse saaja võib olla nõutud viisil seotud mitme lepinguosalisega. [Reegel
25(2)(a)(iv)]
539.
Mitme omandiõiguse saaja puhul peavad nad kõik vastama protokolli artikli 2 lõike 1 nõuetele.
Seejuures ei ole aga vaja, et lepinguosaline või -osalised, kelle kaudu nimetatud tingimused täidetakse,
oleksid iga omandiõiguse saaja jaoks samad. [Reegel 25(4)]
Omaniku muutumise registrisse kandmise taotlus
540.
Omaniku muutumise registrisse kandmise taotlus tuleb Rahvusvahelisele Büroole esitada
Rahvusvahelise Büroo kehtestatud ametlikul vormil MM5 või sama sisu ja formaadiga vormil. [Reegel
25(1)(a)(i)] [H lõige 2]
541.
Taotluse võib Rahvusvahelisele Büroole esitada omanik (või tema registrisse kantud esindaja)
või seda võib teha (registrisse kantud) omaniku lepinguosalise ameti või omandiõiguse saaja
lepinguosalise ameti vahendusel. Ühes olukorras tuleb vorm esitada lepinguosalise ameti vahendusel,
nimelt siis, kui registrisse kantud omanik ei ole vormile MM5 alla kirjutanud, kuna teda ei ole enam
olemas (näiteks surma või pankroti tõttu). [Reegel 25(1)(b)]
542.
Kui taotlus esitatakse Rahvusvahelisele Büroole ameti vahendusel, võib amet nõuda omaniku
muutumise kohta tõendite esitamist. Rahvusvaheline Büroo aga ei nõua tõendeid omaniku muutumise
kohta ja vastavaid dokumente (nagu loovutamis- või muude lepingute koopiaid) ei ole vaja
Rahvusvahelisele Büroole saata.
543.
Tavaliselt võib taotlus olla inglise, prantsuse või hispaania keeles. Ent enne 1. aprilli 2004
esitatud taotlustest tulenevate rahvusvaheliste registreeringute suhtes, mille esimene hilisem märkimine
ei ole veel registrisse kantud, on: [Reegel 6(2)] [Reegel 40(4)]
-

prantsuse keel jätkuvalt ainus registrisse kandmise, avaldamise ja suhtlemise keel, kui
need lähtuvad ainult kokkuleppest;

-

registrisse kandmise, avaldamise ja suhtlemise keeled jätkuvalt prantsuse ja inglise keel,
kui need lähtuvad täielikult või osaliselt protokollist.

1. aprilli 2004 ja 31. augusti 2008 vahelisel perioodil esitatud taotlustest tulenevate rahvusvaheliste
registreeringute suhtes, mille esimene hilisem märkimine ei ole veel registrisse kantud, on prantsuse
keel, nagu eespool öeldud, jätkuvalt ainus registrisse kandmise, avaldamise ja suhtlemise keel, kui need
lähtuvad ainult kokkuleppest. Eelnimetatud perioodi jooksul esitatud taotlustest tulenevad
registreeringud, mis lähtuvad täielikult või osaliselt protokollist, saavad pärast hispaania keele
tarvituselevõttu 1. aprillil 2004 kasutada kolmekeelse režiimi eeliseid (vt ka lõikeid 150 kuni 153).
544.
Tegelikkuses puudutab keeleküsimus ainult kaupade ja teenuste loetelu, sest taotluse
ülejäänud osa ei sõltu keelest.
Ametlik vorm
Punkt 1. Rahvusvahelise registreeringu number
545.
Märkida tuleb asjaomas(t)e rahvusvahelis(t)e registreeringu(te) number (numbrid). Üks taotlus
võib hõlmata mitut rahvusvahelist registreeringut, mis kantakse samalt omanikult üle samale
omandiõiguse saajale tingimusel, et kõigi rahvusvaheliste registreeringute puhul hõlmab muutumine
kõiki või samu lepinguosalisi ning kõiki või samu kaupu ja teenuseid.
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546.
Kui rahvusvahelise registreeringu number ei ole teada (kuna rahvusvaheline registreering ei ole
veel jõustunud või numbrit ei ole omanikule teatatud), siis ei tohi märkida mingit muud numbrit.
Rahvusvahelise taotluse suhtes, mille menetlus on pooleli, ei ole võimalik omaniku muutumist
registrisse kanda. Omanik peab ootama, kuni talle teatatakse rahvusvahelise registreeringu number ja
esitama siis omaniku muutumise taotluse.
Punkt 2. Omaniku (omandiõiguse loovutaja) nimi
547.

Omaniku nimi peab olema sama, mis on kantud rahvusvahelisse registrisse.
Punkt 3. Uus omanik (omandiõiguse saaja)

548.
Omandiõiguse saaja nimi ja aadress tuleb märkida järgides rahvusvahelises taotluses taotleja
nime ning aadressi märkimise juhtnööre (vt lõikeid 216 kuni 222). [Reegel 25(2)(a)(iii)]
549.
Alates 1. veebruarist 2021 tuleb omaniku muutumise registrisse kandmise taotlusesse märkida
ka omandiõiguse saaja e-posti aadress. Kui e-posti aadressi ei ole märgitud, saadab Rahvusvaheline
Büroo puuduste teate vastavalt reeglile 26.
550.
Kui omandiõiguse saaja on füüsiline isik, võib punkti e alla märkida kodakondsuse. Kui
omandiõiguse saaja on juriidiline isik, võib märkida andmed õigusliku olemuse ja riigi ning vajadusel riigi
territoriaalse üksuse kohta, kelle seaduse alusel juriidiline isik on moodustatud. Nende andmete
märkimine ei ole kohustuslik ja Rahvusvaheline Büroo ei tõstata küsimust nende puudumisest (vt lõiget
224). Nende andmete lisamine võib aga olla kasulik, kuna mõne lepinguosalise amet võib algatada
esialgse keeldumise, kui need andmed puuduvad. Omandiõiguse saaja võib märkida inglise, prantsuse
või hispaania keele eelistatud keeleks edasisel suhtlemisel Rahvusvahelise Bürooga. [Reegel 25(2)(b)]
Punkt 4. Uue omaniku (omandiõiguse
registreeringu(te) registrisse kantud omanik

saaja)

õigus

olla

rahvusvahelis(t)e

551.
Uus omanik (omandiõiguse saaja) peab märkima lepinguosalise või -osalised, mille kodanik ta
on, kus tal on alaline elukoht või tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte. Kasutada võib kõiki selleks
otstarbeks mõeldud lahtreid ja igasse lahtrisse võib märkida rohkem kui ühe lepinguosalise. Kui
omandiõiguse saajal on alaline elukoht või ettevõte lepinguosalises, mis on ühtlasi ka lepinguosalise
organisatsiooni liikmesriik, siis võib ära märkida need mõlemad lepinguosalised ühes selleks ettenähtud
lahtritest või kõigis lahtrites. [Reegel 25(2)(a)(iv)]
552.
Kui sobivad mitu lepinguosalist, siis võib omandiõiguse saaja valida, missugused neist ta
märgib. Andmed peavad aga olema piisavad näitamaks, et omandiõiguse saajal (või mitme
omandiõiguse saaja puhul igaühel neist) on õigus olla rahvusvahelise registreeringu omanik.
553.
Kui omandiõiguse saaja on märkinud punkti 4a allpunkti iii või iv all, et tal on alaline elukoht või
ettevõte ühes lepinguosalises, aga punkti 3 all märgitud aadress ei ole nimetatud lepinguosalise
territooriumil, siis juhul, kui omandiõiguse saaja ei ole lepinguosalise riigi või lepinguosalise
organisatsiooni liikmesriigi kodanik, tuleb punkti 4b all märkida elukoha või ettevõtte aadress selles
lepinguosalises. [Reegel 25(2)(a)(v)]
Punkt 5. Uue omaniku (omandiõiguse saaja) esindaja määramine
554.

Omandiõiguse saaja võib vormil MM5 määrata endale esindaja.

555.
Punkti 5 tuleb kasutada uue omaniku (omandiõiguse saaja) esindaja määramiseks. Omaniku
täieliku muutumise korral tühistab Rahvusvaheline Büroo ex officio omandiõiguse loovutaja registrisse
kantud esindaja. Kui loovutaja esindajana registrisse kantud isik tuleb kanda registrisse omandiõiguse
saaja esindajana, tuleb ta uuesti määrata, täites punkti 5. [Reegel 3(6)(a)]
Punkt 6. Omaniku muutumise ulatus
556.
Kui omaniku muutumine puudutab kõiki rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud
lepinguosalisi ning kõiki selle rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud kaupu ja teenuseid, tuleb
märgistada ruut a. See on täielik omaniku muutumine.
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557.
Omaniku osalise muutumise puhul tuleb märgistada ruut b. Tuleb nimetada lepinguosalised,
kelle suhtes omaniku muutumine registrisse kantakse, ning kaubad ja teenused, mida omaniku
muutumine puudutab, grupeerituna Nizza klassifikatsiooni klassidesse klasside järjekorras.
Punkt 7. Omaniku (omandiõiguse loovutaja) ja/või tema esindaja allkiri
558.
Kui taotlus esitatakse otse Rahvusvahelisele Büroole, peab sellele alla kirjutama omanik (või
tema registrisse kantud esindaja). [Reegel 25(1)(d)]
559.
Kui taotlus esitatakse Rahvusvahelisele Büroole ameti vahendusel, siis võib amet nõuda või
lubada, et omanik või tema esindaja kirjutaks taotlusele alla. Rahvusvaheline Büroo ei tõstata küsimust
allkirja puudumisest selle punkti all.
Punkt 8. Registrisse kantud omaniku (omandiõiguse loovutaja) või uue omaniku
(omandiõiguse saaja) lepinguosalise ameti allkiri, kes edastab taotluse
560.
Kui taotluse edastab Rahvusvahelisele Büroole amet, peab see amet avaldusele alla kirjutama.
[Reegel 25(1)(d)]
Lõivude arvestuse leht
Vaata üldmärkusi lõivude tasumise kohta Rahvusvahelisele Büroole (lõikeid 154 kuni 167).
561.
Omaniku muutumise registrisse kandmise taotluse esitamisel tuleb tasuda lõivude loetelus
märgitud lõiv. Kui taotlus puudutab mitut rahvusvahelist registreeringut, tuleb lõiv 177 Šveitsi franki
tasuda nende kõigi eest. Tasuda võib lõivude arvestuse lehel märgitud viisidel. Kõige mugavam
tasumisviis on ülekanne Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt, milleks Rahvusvahelisele Büroole
antakse korraldus (lõivude arvestuse lehel) vajalik summa üle kanda; sellise tasumisviisi puhul ei
märgita ülekantava summa suurust. Kui lõivud tasutakse mõnel teisel viisil, tuleb ära märkida tasumise
viis, makstav või ülekantav summa ja osaline, kes tasub lõivud või annab korralduse ülekandeks.
Taotlused, mis ei vasta nõuetele
562.
Kui omaniku muutumise registrisse kandmise taotlus ei vasta nõuetele, teatab Rahvusvaheline
Büroo sellest omanikule ja kui taotlus oli esitatud ameti vahendusel, siis sellele ametile. Puuduse võib
kõrvaldada kolme kuu jooksul arvates teate kuupäevast. Vastasel juhul loetakse, et taotlusest on
loobutud; tasutud lõivu summast arvatakse pool maha ja ülejäänu tagastatakse lõivu tasunud osalisele.
[Reegel 26]
563.
Kui taotlus on esitatud ameti vahendusel, peab omanik või omandiõiguse saaja kindlaks
tegema, kas amet kavatseb puuduse kõrvaldada või peab seda tegema omanik või omandiõiguse saaja.
564.
Kui omanikul ei ole õnnestunud kinni pidada puuduse kõrvaldamise kolmekuulisest tähtajast,
on tal võimalus taotleda menetluse jätkamist. Menetluse jätkamise taotlus tuleb esitada
Rahvusvahelisele Büroole ametlikul vormil MM20 kahe kuu jooksul tähtaja lõpust arvates. Koos
taotlusega peavad olema täidetud kõik nõuded, millega seoses tähtaeg anti, ja tuleb tasuda menetluse
jätkamise lõiv. Menetluse jätkamise puhul kantakse muudatus registrisse vastavate nõuete täitmiseks
antud tähtaja lõppemise kuupäevaga. Täpsemaid üksikasju menetluse jätkamise leevendusmeetme
kohta vaata lõigetest 145 kuni 149. [Reegel 5bis] [Reegel 27(1)(c)]
Registrisse kandmine, teatamine ja avaldamine
565.
Rahvusvaheline Büroo kannab omaniku muutumise rahvusvahelisse registrisse ja teatab sellest
märgitud lepinguosaliste ametitele, kelle suhtes on rahvusvaheline registreering üle läinud. Samal ajal
teatab Rahvusvaheline Büroo registrisse kandmisest omanikule ja kui avaldus oli esitatud ameti
vahendusel, siis sellele ametile. Rahvusvaheline Büroo teavitab eelmist omanikku (kui on toimunud
täielik omaniku muutus) või rahvusvahelise registreeringu selle osa omanikku, mida muudatus ei
puudutanud (kui on tegemist omaniku osalise muutusega). [Reegel 27(1)(a)]
566.
Muudatus kantakse registrisse nõuetekohase avalduse Rahvusvahelisse Büroosse saabumise
kuupäevaga. Muudatuse võib registrisse kanda ka hilisemal kuupäeval, kui omanik nõuab, et see tuleb
registrisse kanda pärast mõne teise muudatuse või tühistamise või hilisema märkimise registrisse
kandmist sama rahvusvahelise registreeringu suhtes või pärast rahvusvahelise registreeringu
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kehtivusaja pikendamist. Rahvusvaheline Büroo avaldab vastavad andmed bülletäänis. [Reegel
27(1)(b)] [Reegel 32(1)(a)(vii)] [Reegel 6(3)]
Omaniku osaline muutumine
567.
Kui rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumise taotlus puudutab ainult osa kaupadest
ja teenustest või ainult osa märgitud lepinguosalistest, siis kantakse muudatus rahvusvahelisse
registrisse vastava rahvusvahelise registreeringu numbri all. Osa, mis on üle läinud, kantakse registrisse
iseseisva rahvusvahelise registreeringuna, mis kannab sama registreeringu numbrit, millest osa on üle
läinud, numbrile lisatakse suurtäht. Bülletäänis avaldatakse rahvusvahelise registreeringu üleläinud osa
(koos märgi reproduktsiooni, kaupade ja teenuste loetelu ning asjaomaste märgitud lepinguosalistega).
[Reegel 27(2)] [H lõige 16]
568.
Mõlemate iseseisvate rahvusvaheliste registreeringute suhtes võib hiljem omakorda teha
omaniku osalise või täieliku muutumise.
Mitu järjestikkust omaniku muutumist
569.
Kui rahvusvahelise registreeringu suhtes on tehtud mitu järjestikust omaniku muutumist, mida
ei ole veel rahvusvahelisse registrisse kantud, võib taotleda omaniku muudatuste ahela registrisse
kandmist, esitades eraldi MM5 vormid iga omaniku muutumise kohta, ja tasuda lõivud. Sel moel
kantakse kogu omanike muutumise ajalugu rahvusvahelisse registrisse. Teise võimalusena võib omanik
taotleda registrisse kantud omaniku muutumist kõige viimaseks omanikuks. Sel juhul aga kajastub
rahvusvahelises registris ainult üks omaniku muutumine ja mitte kogu rahvusvahelise registreeringu
ajalugu.
Avaldus selle kohta, et omaniku muutumine on kehtetu
570.
Omaniku muutumise kehtivuse üle otsustavad asjaomased lepinguosalised. Rahvusvahelise
registreeringu omaniku muutumise kehtivust lepinguosalise suhtes reguleerib selle lepinguosalise
õigus. Esmajoones siis, kui omaniku muutumine puudutab ainult osa kaupadest ja teenustest, on
märgitud lepinguosalisel õigus muudatust mitte tunnustada, kui üle läinud osaga hõlmatud kaubad ning
teenused sarnanevad omaniku nimele jäävate kaupade ja teenustega. Samuti siis, kui omandiõiguse
saaja on füüsiline või juriidiline isik, kellel ei ole selle lepinguosalise õiguse järgi õigust märki omada, või
seetõttu, et asjasse puutuva lepinguosalise õigus ei luba üleminekut, mis tema arvates võib olla
avalikkust eksitav.
571.
Märgitud lepinguosalise amet, millele Rahvusvaheline Büroo teatab teda mõjutavast omaniku
muutumisest, võib seega teha avalduse, et omaniku muutumine on tema territooriumil kehtetu.
Nimetatud avaldus tuleb saata Rahvusvahelisele Büroole enne 18 kuu möödumist kuupäevast, mil
omaniku muutumise teade saadeti asjaosalisele ametile. Amet peab avalduses ära märkima omaniku
muutumise kehtetuse põhjused, peamised vastavad õigusaktide sätted ja asjaolu, kas selline avaldus
võib kuuluda uuesti läbivaatamisele või edasikaebamisele. Amet edastab avalduse Rahvusvahelisele
Büroole, kes teatab sellest omakorda osalisele (omanikule või ametile), kes esitas muutumise
registrisse kandmise taotluse, ning uuele omanikule. [Reegel 27(4)(a) kuni (c)]
572.
Kui avalduses on öeldud, et see võib kuuluda uuesti läbivaatamisele või edasikaebamisele, on
omandiõiguse saaja ülesanne asjaomases ametis välja selgitada uuesti läbivaatamise või
edasikaebamise taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele see tuleb esitada. Amet peab kõigist
avaldust puudutavatest lõplikest otsustest teatama Rahvusvahelisele Büroole, kes teatab sellest
omakorda omaniku muutumise registrisse kandmise taotluse esitanud osalisele (omanikule või ametile)
ja uuele omanikule. [Reegel 27(4)(e)]
573.
Kõik avaldused selle kohta, et omaniku muutumine on kehtetu, või selliste avalduste kohta
tehtud lõplikud otsused kantakse rahvusvahelisse registrisse. See rahvusvahelise registreeringu osa,
mille kohta tehti avaldus või lõplik otsus, kantakse registrisse iseseisva rahvusvahelise registreeringuna
samal viisil, nagu kantakse registrisse omaniku osaline muutumine (vt lõiget 567). Sellekohane teave
avaldatakse bülletäänis. [Reegel 27(4)(d) ja (e)] [H lõige 18] [Reegel 32(1)(a)(xi)]
574.
Märgitud lepinguosalises omaniku muutumise kehtetuse kohta tehtud avalduse toime
rahvusvahelises registris on, et selle lepinguosalise puhul jääb asjaomane rahvusvaheline registreering
omandiõiguse loovutaja (endise omaniku) nimele. Avalduse toime ülemineku osaliste suhtes on aga
kohaldatava riigisisese õiguse küsimus. [Reegel 27(4)(a)]
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Rahvusvahelise registreeringu jagamine
575.
Rahvusvaheliste registreeringute omanikel on võimalik reegli 27bis alusel taotleda
rahvusvahelise registreeringu jagamist märgitud lepinguosalises. [Reegel 27bis]
576.
Rahvusvahelise registreeringu jagamise taotlus tuleb esitada selle märgitud lepinguosalise
ametile, mille suhtes registreeringut jagatakse. Taotlust ei saa esitada vahetult Rahvusvahelisele
Büroole. [Reegel 27bis(1)(a)]
577.
Jagamine võib olla vajalik näiteks siis, kui märgitud lepinguosalise amet keeldub märgi
registreerimisest rahvusvahelise registreeringu kaupade või teenuste osa klasside suhtes või ainult osa
kaupade või teenuste suhtes ühes klassis. Reegli 27bis abil on omanikul võimalik jagamist ära kasutada,
muutes aktsepteeritud või keeldutud klassid (või kaubad või teenused) uueks rahvusvaheliseks
registreeringuks (jagamisest tulenevaks registreeringuks ehk järeltulijaks), millele antakse algse
registreeringu number koos suurtähega. Selle tulemusena saab aktsepteeritud klasse (või kaupu või
teenuseid) sisaldava registreeringu menetlus viivitamata edasi liikuda õiguskaitse saamise suunas,
võimaldades omanikul hiljem tegeleda vastuväiteid põhjustavate klassidega (või kaupade või
teenustega). Omanik võib eelistada muuta keeldutud klassidega (või kaupade ja teenustega) osa
jagamisest tulenevaks registreeringuks, eriti kui rahvusvahelises registreeringus on ka teisi märgitud
lepinguosalisi.
578.
Enne rahvusvahelise registreeringu jagamise taotluse edastamist Rahvusvahelisele Büroole
võib asjaomane amet taotlust kontrollida, et tagada selle vastavus lepinguosalise õiguse nõuetele.
Asjaomane amet võib nõuda jagamise taotluse menetlemise eest lõivu. See lõiv ei ole seotud WIPOle
makstava lõivuga ja tuleb tasuda vahetult asjaomasele ametile.
579.
Oluline on, et omanik uuriks järele asjaomase märgitud lepinguosalise ametist, kas jagamise
taotluse esitamine on võimalik. Mitmed lepinguosalised on teatanud Rahvusvahelisele Büroole, et nad
ei esita jagamise taotlusi (reegel 27bis lõige 6 või reegel 40 lõige 6 ja reegel 27bis lõige 1). Kõik sellised
Rahvusvahelisse Büroosse saadetud deklaratsioonid on avaldatud bülletäänis ja WIPO veebilehel
(https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html).
Ametlik vorm
580.
Jagamise taotlus tuleb esitada Rahvusvahelisele Büroole tema kehtestatud ametlikul vormil
MM22 või sama sisu ja formaadiga vormil. [Reegel 27bis(1)(a)] [H lõige 2]
Punkt 1. Lepinguosaline, kelle amet edastab taotluse
581.
Tuleb märkida lepinguosalise nimi, kelle suhtes rahvusvahelist registreeringut jagatakse.
[Reegel 27bis(1)(b)(i)]
Punkt 2. Taotlust edastava ameti nimi
582.

Tuleb märkida punktis 1 nimetatud lepinguosalise ameti nimi. [Reegel 27bis(b)(ii)]
Punkt 3. Rahvusvahelise registreeringu number

583.

Tuleb märkida asjaomase rahvusvahelise registreeringu number. [Reegel 27bis(1)(b)(iii)]
Punkt 4. Omaniku nimi

584.
Omaniku nimi peab olema sama, mis on kantud rahvusvahelisse registrisse. [Reegel
27bis(1)(b)(iv)]
Punkt 5. Kaubad ja teenused, mille suhtes jagamine registrisse kantakse
585.
Tuleb märkida rahvusvahelisest registreeringust eraldatud kaupade ja teenuste nimetused
grupeerituna Nizza klassifikatsiooni vastavatesse klassidesse. Vajadusel tuleb kasutada lisalehte ja
tähistada vastav ruut. [Reegel 27bis(1)(b)(v)]
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Punkt 6. Omaniku ja/või tema esindaja allkiri
586.
Amet võib nõuda taotlejalt või tema esindajalt vormile allakirjutamist või lubada neil seda teha.
Rahvusvaheline Büroo ei tõstata küsimust allkirja puudumisest selle punkti all. [Reegel 27bis(1)(c)]
Punkt 7. Avaldus
587.
Amet, kes edastab reegli 27bis kohase taotluse, võib lisada taotlusesse või saata sellega koos
reegli 18bis kohase avalduse märgi vahepealse staatuse kohta (vt lõikeid 395 kuni 400) või reegli 18ter
lõike 1 või lõike 2 kohase kaitse andmise avalduse (vt lõikeid 403 kuni 409), mis puudutavad taotluses
loetletud kaupu ja teenuseid. Selle kohta tuleb tähistada vastav ruut. [Reegel 27bis(1)(d)]
Punkt 8. Taotluse edastava ameti allkiri
588.
Ameti kaudu Rahvusvahelisele Büroole esitatud taotlus peab olema ameti poolt alla kirjutatud.
[Reegel 27bis(1)(c)]
Makseteave
Vaata üldmärkusi lõivude tasumise kohta Rahvusvahelisele Büroole (lõikeid 154 kuni 167).
589.
Jagamise registrisse kandmise taotluse esitamisel tuleb tasuda lõivude loetelus märgitud lõiv.
Lõivu 177 Šveitsi franki võib tasuda vormil makseteabe all märgitud viisidel. Kõige mugavam tasumisviis
on ülekanne Rahvusvahelisele Büroole avatud kontolt. Kui lõivud tasutakse mõnel muul viisil, tuleb ära
märkida tasumise viis ja isik (omanik, tema esindaja või amet), kes tasub lõivud või annab korralduse
ülekandeks. [Reegel 27bis(1)(b)(vi) ja (2)]
Taotlus, mis ei vasta nõuetele
590.
Rahvusvaheline Büroo kontrollib taotlust, et teha kindlaks, kas see vastab reegli 27bis nõuetele.
Kui taotlus ei vasta nõuetele, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest taotluse edastanud ametile ja
omanikule. Kui taotluse puudus on seotud Rahvusvahelisele Büroole tasutavate lõivude ebapiisava
summaga, peab omanik kolme kuu jooksul tasuma puuduva osa vahetult Rahvusvahelisele Büroole.
Kõigi muude puuduste korral peab amet esitama parandatud taotluse kolme kuu jooksul. Kui puudust
ei kõrvaldata, siis loetakse, et taotlusest on loobutud, tasutud lõivu summast arvatakse pool maha ja
ülejäänu tagastatakse. [Reegel 27bis(3)]
Registrisse kandmine, teatamine ja avaldamine
591.
Kui taotlus vastab nõuetele, kantakse rahvusvahelise registreeringu jagamine registrisse
Rahvusvahelises Büroos kättesaamise kuupäevaga või kui taotlus ei vastanud nõuetele, siis puuduse
kõrvaldamise kuupäevaga. Jagamisest tuleneva rahvusvahelise registreeringu jõustumise kuupäev on
aga sama mis algsel rahvusvahelisel registreeringul. Lähtuvalt sellest on jagamisest tuleneva
rahvusvahelise registreeringu kehtivuse pikendamise kuupäev ka sama mis algsel rahvusvahelisel
registreeringul (ehk eelkäijal), seda ei arvestata jagamise rahvusvahelisse registrisse kandmise
kuupäeva järgi. [Reegel 27bis(4)(a)]
592.
Pärast jagamise registrisse kandmist loob Rahvusvaheline Büroo jagamisest tuleneva
rahvusvahelise registreeringu nende kaupade ja teenuste suhtes, mis on taotluses loetletud ning kus
asjaomane lepinguosaline on ainus märgitud lepinguosaline. Rahvusvaheline Büroo teavitab sellest
ametit, kes taotluse edastas, ja omanikku. Jagamisest tulenev osa kantakse registrisse eraldi
rahvusvahelise registreeringuna, millele antakse sama registreeringu number, millest osa on eraldatud,
koos suurtähega. Bülletäänis avaldatakse algsest rahvusvahelisest registreeringust eraldatud osa.
[Reegel 27bis(4)(b)] [H lõige 16] [Reegel 32(1)(a)(viiibis)]
593.
Rahvusvahelise registreeringu jagamise taotlust lepinguosalise suhtes, keda ei ole taotluses
nimetatud Nizza klassifikatsiooni klasside ulatuses märgitud või kelle märkimine enam ei kehti, ei
käsitata taotlusena. [Reegel 27bis(5)]
594.
Rohkem teavet rahvusvahelise registreeringu jagamise kohta saab teatisest nr 21/2018
(https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_21.pdf).
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Rahvusvaheliste registreeringute liitmine
595.

Võimalik on taotleda nende rahvusvaheliste registreeringute liitmist, mis tulenevad:
-

omaniku osalise muutumise registrisse kandmisest ja

-

jagamise registrisse kandmisest.

Liita on võimalik ainult need kaks või enam rahvusvahelist registreeringut, mis eraldati samast
rahvusvahelisest registreeringust omaniku osalise muutumise või jagamise teel. Rahvusvahelisi
registreeringuid, mis esitati algselt eraldi rahvusvaheliste taotlustena, ei ole võimalik liita.
596.

Reegli 27ter alla on koondatud kõik rahvusvahelist registreeringut puudutavad liitmised.

Omaniku osalise muutumise registrisse kandmisest tulenevate rahvusvaheliste
registreeringute liitmise taotlus
597.
Omaniku osalise muutumise registrisse kandmisest tulenevate rahvusvaheliste registreeringute
liitmine toimub vastavalt reegli 27ter lõikele 1. [Reegel 27ter(1)]
598.
Rahvusvaheliste registreeringute liitmise taotluse võib esitada vahetult Rahvusvahelisele
Büroole või omaniku lepinguosalise ameti kaudu.
599.
Kui sama isik on omaniku osalise muutumise tulemusena registrisse kantud kahe või enama
sama märgi rahvusvahelise registreeringu omanikuna, võib see isik taotleda Rahvusvaheliselt Büroolt
registreeringute liitmise registrisse kandmist. [Reegel 27(3)]
600.
Kaks või enam rahvusvahelist registreeringut on võimalik sel moel liita ainult siis, kui need on
tekkinud ühe rahvusvahelise registreeringu tükeldamise tulemusena omaniku osalise muutumise tõttu
(vt lõiget 567). Selliste rahvusvaheliste registreeringute liitmist, mis on esitatud eraldi rahvusvaheliste
taotlustena ja saanud sama omaniku omaks, ei ole sätestatud.
Ametlik vorm
601.
Omaniku osalise muutumise registrisse kandmisest tulenevate rahvusvaheliste registreeringute
liitmise taotlus tuleb esitada Rahvusvahelisele Büroole tema kehtestatud ametlikul vormil MM23 või
sama sisu ja formaadiga vormil. [Reegel 27ter(1)] [H lõige 2]
Punkt 1. Omaniku nimi
602.
Omaniku nimi peab olema sama, mis on kantud rahvusvahelisse registrisse kõigi liidetavate
rahvusvaheliste registreeringute puhul.
Punkt 2. Rahvusvaheliste registreeringute numbrid
603.

Tuleb märkida kõigi rahvusvaheliste registreeringute numbrid, mida soovitakse liita.
Punkt 3. Omaniku ja/või tema esindaja allkiri

604.
Kui taotlus esitatakse vahetult Rahvusvahelisele Büroole, peab sellel olema omaniku või tema
registrisse kantud esindaja allkiri.
Punkt 4. Omaniku lepinguosalise ameti allkiri, kes edastab taotluse
605.

Ameti kaudu Rahvusvahelisele Büroole esitatud taotlus peab olema ameti poolt alla kirjutatud.

Jagamise registrisse kandmisest tulenevate rahvusvaheliste registreeringute
liitmise taotlus
606.
Võimalik on taotleda jagamise registrisse kandmisest tulenevate rahvusvaheliste
registreeringute liitmist. Jagamisest tulenevat rahvusvahelist registreeringut saab liita ainult selle
rahvusvahelise registreeringuga, millest see eraldati.
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607.
Oluline on, et omanik uuriks järgi asjaomase märgitud lepinguosalise ametist, kas liitmise
taotluse esitamine on võimalik. Mitmed lepinguosalised on teatanud Rahvusvahelisele Büroole, et nad
ei esita liitmise taotlusi (reegel 27ter lõige 2 punkt b või reegel 40 lõige 6 ja reegel 27ter lõige 2 punkt
a). Kõik sellised Rahvusvahelisse Büroosse saadetud deklaratsioonid on avaldatud bülletäänis ja WIPO
veebilehel (https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html).
Ametlik vorm
608.
Jagamise registrisse kandmisest tulenevate rahvusvaheliste registreeringute liitmise taotlus
tuleb esitada Rahvusvahelisele Büroole tema kehtestatud ametlikul vormil MM24 või sama sisu ja
formaadiga vormil. [Reegel 27ter(2)(a)] [H lõige 2]
Punkt 1. Omaniku nimi
609.
Jagamise registrisse kandmisest tulenev rahvusvaheline registreering ja rahvusvaheline
registreering, millest see eraldati, peavad mõlemad olema sama omaniku nimel.
Punkt 2. Rahvusvahelise registreeringu number
610.
Tuleb märkida jagamise registrisse kandmisest tuleneva rahvusvahelise registreeringu number,
mis liidetakse rahvusvahelise registreeringuga, millest see on eraldatud.
Punkt 3. Omaniku ja/või tema esindaja allkiri
611.
Amet võib nõuda taotlejalt või tema esindajalt vormile allakirjutamist või lubada neil seda teha.
Rahvusvaheline Büroo ei tõstata küsimust allkirja puudumisest selle punkti all.
Punkt 4. Amet, kes edastab taotluse
612.
Jagamise registrisse kandmisest tulenevate rahvusvaheliste registreeringute liitmise taotlus
tuleb esitada selle ameti kaudu, kes algselt taotles nende rahvusvaheliste registreeringute jagamist.
Taotlusel peab olema selle ameti allkiri.
Registrisse kandmine, teatamine ja avaldamine
613.
Kui liitmise taotlus vastab nõuetele, kannab Rahvusvaheline Büroo asjaomaste rahvusvaheliste
registreeringute liitmise registrisse, teavitab sellest omanikku ja taotluse edastanud ametit. Asjakohane
teave avaldatakse bülletäänis. [Reegel 27ter(1) ja 2(a)] [Reegel 32(1)(a)(viiibis)]
614.
Liitmisest tulenev rahvusvaheline registreering kannab sama rahvusvahelise registreeringu
numbrit, millest osa oli üle läinud või eraldatud, vajadusel koos suurtähega. Järgnevad selgitavad näited.
[H lõige 17]
-

Kui kõik rahvusvahelise registreeringu üle läinud osad või mõni neist (mis on registrisse
kantud algse numbriga koos tähega) liidetakse algse rahvusvahelise registreeringuga (mis
on endiselt registris oma algse numbriga ilma täheta), kannab liitmise tulemusena tekkinud
rahvusvaheline registreering algse rahvusvahelise registreeringu numbrit ilma täheta.

-

Kui kõik rahvusvahelise registreeringu üle läinud või jagamise tulemusena tekkinud osad
või mõni neist (mis on registrisse kantud oma algse numbriga koos tähega) liidetakse
omavahel ja kõik üle läinud või jagamise tulemusena tekkinud osad hõlmavad samu kaupu
ja/või teenuseid, kannab liitmise tulemusena tekkinud rahvusvaheline registreering algse
rahvusvahelise registreeringu numbrit koos suurtähega, mis oli kasutusel esimese üle
läinud osa puhul.

-

Kui kõik rahvusvahelise registreeringu üle läinud või jagamise tulemusena tekkinud osad
või mõni neist (mis on registrisse kantud oma algse numbriga koos tähega) liidetakse
omavahel, aga üle läinud või jagamise tulemusena tekkinud osad ei hõlma samu kaupu
ja/või teenuseid, kannab liitmise tulemusena tekkinud rahvusvaheline registreering algse
rahvusvahelise registreeringu numbrit koos tähestikuliselt järgmise suurtähega, mida ei ole
koos asjaomase rahvusvahelise registreeringu numbriga varem kasutatud.
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615. Rohkem teavet rahvusvaheliste registreeringute liitmise kohta saab teatisest nr 21/2018
(https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2018/madrid_2018_21.pdf).

Parandused rahvusvahelises registris
616.
Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et rahvusvahelises registris on rahvusvahelise registreeringu
kandes viga, siis parandab ta vea ex officio. Ta parandab vea ka omaniku või ameti taotlusel. [Reegel
28(1)]
617.
Enne vea parandamise taotluse jõustamist peab Rahvusvaheline Büroo olema veendunud, et
rahvusvahelises registris on tõepoolest viga. Praktika on järgmine:
(a) kui rahvusvahelise registri kande ja Rahvusvahelisele Büroole esitatud dokumentide vahel
on vastukäivus, tähendab, et see on Rahvusvahelise Büroo viga, mis parandatakse
edasiste küsimusteta;
(b) kui rahvusvahelises registris on ilmne viga ja selle parandus on samuti ilmne selles mõttes,
et lugeja tunneks vea ära ja midagi muud peale selle, mis parandusena on välja pakutud,
ei ole mõeldav, parandatakse viga niipea, kui see Rahvusvahelises Büroos avastatakse;
(c) kui rahvusvahelisse registrisse kantud faktis on objektiivne viga, näiteks nimes, aadressis,
kuupäevas või numbris on trükiviga, võib selle üldjuhul parandada; kui viga tuleneb
Rahvusvahelisse Büroosse esitatud dokumentide ja lepinguosalise registrisse tehtud
kande vastukäivusest, peab vea parandamise taotluse esitama lepinguosalise amet;
(d) teistel juhtudel, eriti siis, kui taotletakse muudatust märgitud lepinguosaliste loetelus või
kaupade ja teenuste loetelus, ei saa seda käsitada vea parandamisena rahvusvahelises
registris, v.a juhul, kui vea tegi amet, kes esitas Rahvusvahelisele Büroole viga sisaldava
dokumendi; sel juhul peab vea parandamise taotluse Rahvusvahelisele Büroole esitama
asjaomane amet. Kui rahvusvahelisse registrisse kantud märgitud lepinguosaliste loetelu
või kaupade ja teenuste loetelu vastab taotleja või omaniku või tema esindaja
asjaomasesse ametisse esitatud loetelule, siis ei ole viga rahvusvahelises registris. Sellest
tulenevalt ei saa taotleja, omaniku või esindaja tehtud vigu märgitud lepinguosaliste või
kaupade ja teenuste loetelus parandada vastavalt reeglile 28.
618.
Ameti tehtud vea, mille parandus mõjutab rahvusvahelisest registreeringust tulenevaid õigusi,
võib parandada vaid juhul, kui parandamistaotlus saabub Rahvusvahelisse Büroosse üheksa kuu
jooksul, arvates rahvusvahelises registris väära sissekande avaldamise kuupäevast. See tähtaeg ei
kehti Rahvusvahelise Büroo tehtud vigadele, kuna dokument, millel põhines vigane kanne, oli kogu aeg
Rahvusvahelise Büroo käsutuses. [Reegel 28(4)]
619.
Kui viga rahvusvahelises registris on parandatud, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest
omanikule ja samal ajal nende märgitud lepinguosaliste ametitele, kus parandus kehtib. Lisaks, kui
parandust nõudnud amet ei ole selle lepinguosalise amet, kus parandus kehtib, teatab Rahvusvaheline
Büroo parandusest ka sellele ametile. Parandus avaldatakse ka bülletäänis. [Reegel 28(2)] [Reegel
32(1)(a)(ix)]
Soovitatav vorm
620.
Registrikande paranduse taotluse võib esitada Rahvusvahelisele Büroole tema koostatud
soovitataval vormil MM21. [Reegel 28] [H lõige 3]
Punkt 1. Rahvusvahelise registreeringu number
621.

Tuleb märkida rahvusvahelise registreeringu number.
Punkt 2. Viitenumber

622.
Kui parandust taotleb omanik või tema esindaja, tuleb märkida WIPO viitenumber. Kui
parandust taotleb amet, tuleb märkida WIPO teate number.
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Punkt 3. Taotletud paranduse kirjeldus
623.

Tuleb kirjeldada viga, mille parandust taotletakse.
Punkt 4. Esitamine ja allkiri

624.
Vormil peab olema märgitud osaline, kes selle esitab (omanik, tema esindaja või amet), allkiri
ja e-posti aadress.
Parandusele järgnev keeldumine
625.
Paranduse teate saanud amet võib teatada Rahvusvahelisele Büroole, et parandatud
rahvusvahelisele registreeringule ei saa või enam ei saa kaitset anda. Seda võib teha, kui parandatud
rahvusvahelise registreeringu puhul kehtivad kaitse andmisest keeldumise alused, mis ei kehtinud
algselt asjaomasele ametile teatatud rahvusvahelise registreeringu puhul. [Reegel 28(3)]
626.
Protokolli artiklit 5 ja artiklit 9sexies ning reegleid 16 kuni 18ter kohaldatakse mutatis mutandis
parandusest tingitud keeldumise teatele ning eelkõige sellisest keeldumisest teatamise tähtaegadele (vt
lõikeid 361 kuni 372). Nimetatud tähtaegu arvestatakse parandamisteate saatmise kuupäevast arvates.

Muid muudatusi rahvusvahelisse registrisse ei kanta
627.
Rahvusvahelisse registrisse ei kanta muid muudatusi, mis mõjutavad rahvusvahelises
registreeringus sisalduvat märki (niisuguste asjaolude rahvusvahelisse registrisse kandmise kohta
vaata siiski osa pealkirjaga „Rahvusvahelisi registreeringuid mõjutavad asjaolud lepinguosalistes”).
628.
Ükski säte ei luba muuta rahvusvahelisse registrisse kantud märki, ei pikendamisel ega muudel
juhtudel. Kui omanik soovib kaitsta märki kujul, mis kas või vähesel määral erineb registrisse kantud
märgist, peab ta esitama uue rahvusvahelise taotluse. See kehtib ka juhul, kui põhimärki on lubatud
muuta, sest seda võimaldab selle lepinguosalise õigus, kelle amet on päritoluamet. See ei tähenda, et
kui omanik kasutab märki kujul, mis erineb rahvusvahelisse registrisse kantud märgist, siis peab ta
tingimata esitama uue rahvusvahelise taotluse. Ta võib juhinduda Pariisi konventsiooni artikli 5C lõikest
2, mille kohaselt märgi kasutamine niisugusel kujul, mis erineb registrisse kantud märgist elementide
poolest, mis ei mõjuta selle eristusvõimet, ei too kaasa märgi kehtetuks tunnistamist ega nõrgenda
rahvusvahelise registreeringu kaitset märgitud lepinguosalistes.
629.
Rahvusvahelise registreeringu kaupade ja teenuste loetelu ei saa laiendada. Kui omanik soovib
oma märki kaitsta täiendavate kaupade ning teenuste suhtes, peab ta esitama uue rahvusvahelise
taotluse. See kehtib ka juhul, kui need kaubad ja teenused olid põhimärgi juures; st need oleksid võinud
sisalduda ka esialgses rahvusvahelises taotluses, aga jäeti sealt välja.

RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU PIKENDAMINE
630.
Vastavalt protokollile kehtib märgi registreering Rahvusvahelises Büroos kümme aastat
rahvusvahelise registreeringu kuupäevast arvates. Seejärel saab registreeringut pikendada järgnevaks
kümneks aastaks, tasudes vajalikud lõivud. Meeles tuleb pidada, et rahvusvahelist registreeringut ei
saa pikendada enne, kui kõik nõutud lõivud on täies ulatuses makstud. [Artikkel 6(1)] [Artikkel 7(1)]

Kaitsest keeldumisele,
pikendamine

loobumisele

või

kehtetuks

tunnistamisele

järgnev

631.
Reegli 30 alusel on rahvusvaheliste registreeringute kehtivusaja pikendamine tehtud
rahvusvaheliste registreeringute omanike jaoks lihtsamaks.
632.
Rahvusvahelise registreeringu kehtivusaega pikendatakse märgitud lepinguosalise puhul kõigi
kaupade ja teenuste suhtes, mida ei puuduta piiramine, osaline kehtetuks tunnistamine või osaline
tühistamine. Rahvusvahelist registreeringut ei ole võimalik pikendada tühistatud kaupade ja teenuste
suhtes või märgitud lepinguosaliste suhtes, kelle puhul on registrisse kantud täielik kehtetuks
tunnistamine või loobumine.

84

Märkide rahvusvahelise registreerimise juhend

633.
Omanikud saavad valida, kas jätta rahvusvaheline registreering pikendamata mõne märgitud
lepinguosalise suhtes või pikendada seda ka nende märgitud lepinguosaliste puhul, kes on reegli 18ter
kohase teatega keeldunud kaitse andmisest kõigi kaupade ja teenuste suhtes.
634.
Lepinguosaliste puhul, kes nõuavad individuaallõivu iga klassi eest, arvestatakse
pikendamislõivu ainult nende klasside arvu põhjal, mille suhtes on märgile kaitse antud vastavalt reegli
18ter kohasele teatele (lõplikule või täiendavale otsusele), mis on registrisse kantud. [Reegel 18ter(1),
(2) või (4)]
635.
Pikendades rahvusvahelisi registreeringuid, millele on reegli 18ter kohase teatega osaliselt
kaitse antud, ei nõuta enam individuaallõivu klasside eest, mille suhtes märk kaitset ei saanud.
E-pikendmise vormi ja vormi MM11 on vastavalt sellele muudetud (on eemaldatud varasem punkt 4).
636.
Kui märgitud lepinguosaline, kes nõuab individuaallõivu iga klassi eest, teatab reegli 18ter
kohases täiendavas otsuses muudatusest kaitse ulatuses kaupade ja teenuste suhtes, arvutatakse
järgmine pikendamislõiv selle lepinguosalise kohta vastavalt sellele täiendavale otsusele.
637.
Rahvusvahelist registreeringut on võimalik pikendada ka nende lepinguosaliste puhul, kes on
reegli 18ter kohase lõpliku otsusega keeldunud kaitse andmisest kõigi kaupade ja teenuste suhtes.
Reegli 30 lõike 2 punktis b on selgitatud, et sellise märgitud lepinguosalise puhul tuleb rahvusvahelist
registreeringut pikendada kõigi kaupade ja teenuste suhtes. Asjaomane lepinguosaline tuleb märkida
e-pikendamise vormile või punkti 3 alla vormil MM11 ja tuleb maksta lõivud kõigi kaupade ning teenuste
eest, mille suhtes lepinguosaline on märgitud, st nende kaupade ja teenuste eest, mida ei puuduta
piiramine, osaline kehtetuks tunnistamine või osaline tühistamine.
638.
Kui lepinguosaline on saatnud reegli 17 kohase esialgse keeldumise, mida ei ole veel reegli
18ter kohaselt kinnitatud, ja omanik soovib pikendada rahvusvahelist registreeringut ka selle
lepinguosalise puhul, tuleb rahvusvahelist registreeringut pikendada kõigi kaupade ning teenuste
suhtes, mida selle lepinguosalise märkimine hõlmab.
639.
Seega tuleb märgitud lepinguosaliste puhul, kes nõuavad individuaallõivu iga klassi eest ja kes
on keeldunud kaitse andmisest kõigi kaupade ning teenuste suhtes, pikendmislõivu arvutamisel arvesse
võtta klasside arv, mis hõlmab kõiki kaupu ja teenuseid, mida ei puuduta piiramine, osaline kehtetuks
tunnistamine või osaline tühistamine.
640.
Muudatused kaupade ja teenuste loetelus, mille suhtes märgitud lepinguosalistes on kaitse
antud, ei mõjuta tagasiulatuvalt pikendamislõive, mis on juba reegli 34 lõike 6 punkti a kohaselt makstud.
641.
Kehtetuks tunnistamise puhul on olukord teine, sest rahvusvahelisse registrisse saab kanda
ainult sellise kehtetuks tunnistamise, mida ei saa enam edasi kaevata. Rahvusvahelist registreeringut
ei saa seega pikendada lepinguosalise suhtes, kelle puhul on registrisse kantud täielik kehtetuks
tunnistamine, samuti lepinguosalise suhtes, kelle puhul on registrisse kantud kaitsest loobumine.
Pikendamist ei saa teha ka osalise kehtetuks tunnistamise korral, kaupade ja teenuste loetelu piiramise
korral mõne lepinguosalise suhtes või osalise tühistamise korral kõigi märgitud lepinguosaliste puhul
nende kaupade ja teenuste suhtes, mida kehtetuks tunnistamine, piiramine või tühistamine puudutab.
[Reegel 19(1)] [Reegel 30(2)(c)]

Pikendamismenetlus
642.
Kuus kuud enne iga kümneaastase kaitsetähtaja lõppu tuletab Rahvusvaheline Büroo
rahvusvahelise registreeringu omanikule ja tema esindajale (kui on määratud esindaja) meelde
kehtivusaja lõpu täpse kuupäeva, saates välja mitteametliku teate. Kui omanik (või esindaja) ei saa seda
teadet kätte, ei anna see õigust ületada lõivude tasumise tähtaegu. [Artikkel 7(3)] [Reegel 29]
643.
Kuna pikendamist loetakse lihtsalt rahvusvahelise registreeringu kaitsetähtaja pikendamiseks
nõutud lõivude eest, siis ei saa sellega kaasneda muudatusi rahvusvahelises registreeringus võrreldes
sellega, milline on registreering kaitsetähtaja lõppemise ajal. Seega ei saa pikendamismenetluse osana
teha muudatusi omaniku nimes või aadressis või kaupade ja teenuste loetelus. Muudatused, mida
omanik soovib registreeringu pikendamisel rahvusvahelisse registrisse kanda, tuleb esitada
Rahvusvahelisele Büroole eraldi, kooskõlas vastavate menetlusreeglitega. Need muudatused võivad
kuuluda pikendamisel registrisse kantavate andmete hulka vaid juhul, kui need kantakse rahvusvahelisse registrisse hiljemalt rahvusvahelise registreeringu kehtivuse lõpu kuupäeval. [Artikkel 7(2)]
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644.
Asjaolu, et rahvusvahelist registreeringut võib pikendada ainult mõne sellega hõlmatud
lepinguosalise suhtes, ei loeta rahvusvahelise registreeringu muudatuseks protokolli artikli 7 lõike 2
mõttes. [Reegel 30(2)(a)] [Reegel 30(2)(d) ja (e)]
645.
Rahvusvahelise registreeringu pikendamiseks ei ole ette nähtud ametlikku vormi. Pikendamine
võib jõustuda iga teatega, mis sisaldab vajalikku teavet (rahvusvahelis(t)e registreeringu(te) number
(numbrid) ja tasumise eesmärk). Soovitatav on kasutada e-pikendamist, kus saab tasuda
pikendamislõivud krediitkaardi või WIPOle avatud konto kaudu. E-pikendamine on kättesaadav WIPO
IO-portaalis. Omanikel on võimalik kasutada ka soovitatavat vormi MM11, mis on kättesaadav WIPO
veebilehel (https://www.wipo.int/madrid/en/forms/). Sellel vormil tuleb märkida:
-

pikendamisele kuuluva rahvusvahelise registreeringu number (punktis 1);

-

omaniku nimi, mis peab olema sama rahvusvahelisse registrisse kantud nimega (punktis
2);

-

kõik lepinguosalised, kelle suhtes pikendamist taotletakse, k.a need lepinguosalised, kelle
suhtes on rahvusvahelisse registrisse kantud osaline või täielik keeldumine, kui omanik
soovib nende suhtes kehtivust pikendada (punktis 3);

-

omaniku või tema esindaja allkiri või ameti allkiri, kelle vahendusel pikendamistaotlus
esitatakse (punktis 4);

-

makstavad lõivud ja tasumise viis või korraldus nõutud lõivud Rahvusvahelisele Büroole
avatud kontolt üle kanda (lõivude arvestuse lehel).

Pikendamislõivud
646.
Rahvusvahelise registreeringu pikendamise eest tasutavad lõivud on järgmised: [Reegel 30(1)]
[Artikkel 7(1)] [Artikkel 9sexies]
-

põhilõiv;

-

individuaallõiv iga märgitud lepinguosalise eest, kes on esitanud vastava deklaratsiooni (vt
lõiget 294), v.a kui märgitud lepinguosaline on protokolli ja kokkuleppega ühinenud riik ning
päritoluamet on protokolli ja kokkuleppega ühinenud riigi amet (sellise märkimise puhul
tuleb tasuda täiendav lõiv);

-

täiendav lõiv iga lepinguosalise eest, kelle eest ei tasuta individuaallõivu;

-

lisalõiv iga kaupade ja teenuste klassi eest alates neljandast klassist; kui aga kõigi märgitud
lepinguosaliste eest tuleb tasuda individuaallõiv, siis ei pea tasuma lisalõive.

647.
Meeles tuleb pidada, et protokolli artikkel 9sexies lõike 1 punkt b sätestab individuaallõivude
tasumise kohustuse piirangu nende riikide vastastikustes suhetes, kes on nii protokolli kui ka kokkuleppe
osalised. Seega, kui päritoluameti riik on mõlema lepingu osaline ja rahvusvaheline taotlus sisaldab
lepinguosalise märkimist, kes on samuti mõlema lepingu osaline, siis olenemata sellest, et viimati
nimetatu võib olla valinud individuaallõivud, peab artikli 9sexies lõike 1 punktist b tulenevate õiguste
kohaselt tasuma sellele lepinguosalisele üksnes tavalõivud. Kui teatud hetkel kantakse registrisse selle
rahvusvahelise registreeringu omaniku muutus ja uus omanik nõuab õigust olla omanikuna registrisse
kantud selle lepinguosalise kaudu, kes on ainult protokolli osaline, siis toimub selle rahvusvahelise
registreeringu pikendamisel lõivurežiimi muutus. Varem oleks rakendatud artikli 9sexies lõike 1 punktis
b sätestatud piirangut, aga seda enam ei tehta ja pikendamisel tuleb tasuda individuaallõivud. [Reegel
1bis]
648.
Rahvusvahelise registreeringu pikendamise lõive saab arvutada lõivukalkulaatoris WIPO
Madridi süsteemi veebilehel (https://madrid.wipo.int/feecalcapp/).
649.
Lõivud tuleb tasuda Rahvusvahelisele Büroole hiljemalt kehtivuse lõpu päevaks. Omanik võib
lõivud tasuda kõige varem kolm kuud enne tähtaja lõppu. Lõivud võib tasuda kuni kuus kuud pärast
pikendamistähtaega, kui samaaegselt tasutakse ka lisatasu (mille suurus on 50% pikendamise eest
tasutavast põhilõivust). [Artikkel 7(4)]
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650.
Kui pikendamislõivu määr muutub ajavahemikus alates kuupäevast, mil lõiv tasuti
Rahvusvahelisele Büroole, kuni kuupäevani, mil registreering kuulub pikendamisele ja kui lõiv
tasutakse: [Reegel 34(7)(d)]
-

mitte varem kui kolm kuud enne kuupäeva, mil registreering kuulub pikendamisele, kehtib
lõivumäär, mis oli jõus tasumise kuupäeval;

-

pärast pikendamistähtaega, siis kehtib pikendamistähtajal jõus olnud lõivumäär.

651.
Omanik võib lõivud tasuda otse Rahvusvahelisele Büroole. Kui omaniku lepinguosalise amet
on nõus selliseid lõive koguma ja edastama, siis võib lõivud tasuda selle ameti vahendusel. Omanikku
ei saa aga kohustada tasuma lõive ameti vahendusel. Pikendamislõive võib tasuda pangaülekandega,
krediitkaardiga või WIPOle avatud konto kaudu (vt lõikeid 97 ja 158).
652.
Pikendamislõivude maksmiseks krediitkaardi või WIPOle avatud konto abil on soovitatav
kasutada
WIPO
e-pikendamise
veebivahendit,
mis
on
kättesaadav
aadressil
https://www3.wipo.int/madrid/renewal.
653.
Kui päritoluamet nõustub koguma pikendamislõive ja neid Rahvusvahelisele Büroole edastama,
siis võib see amet omal äranägemisel kehtestada ning koguda oma tuludesse vahenduslõivu. [Artikkel
8(1)]
Tasutud lõivud ei ole piisavad
654.
Kui laekunud lõivusummad on väiksemad kui tasumisele kuuluvad summad, teatab
Rahvusvaheline Büroo sellest omanikule ja esindajale, kui on määratud esindaja, täpsustades puuduva
summa suuruse. Kui lõive ei ole tasunud mitte omanik, vaid tema esindaja või amet, siis teatab
Rahvusvaheline Büroo sellest tasunud osalisele. [Reegel 30(3)(a)]
655.
Kui pärast pikendamistähtajale järgnenud kuuekuulise ajavahemiku lõppu on laekunud summa
väiksem kui nõutav summa (k.a lisatasu hilinenud makse eest), siis ei kanta pikendamist registrisse.
Rahvusvaheline Büroo tagastab saadud lõivud need tasunud osalisele ning teatab sellest omanikule ja
tema esindajale. [Reegel 30(3)(b)]
656.
Eespool kirjeldatud reeglil on aga erand. Kui lõikes 654 nimetatud teade ebapiisavate lõivude
kohta on saadetud vähem kui kolm kuud enne kuuekuulise ajavahemiku lõppu ja selle ajavahemiku
lõpuks on tasutud vähemalt 70% nõutud summast, alustab Rahvusvaheline Büroo rahvusvahelise
registreeringu pikendamise menetlust. Kui aga nõutud summa ei ole täies ulatuses tasutud kolme kuu
jooksul arvates teatamisest, tühistab Rahvusvaheline Büroo pikendamise ja tagastab makstud summa.
[Reegel 30(3)(c)]
657.
Kui tasutud summa on ebapiisav, võib omanik puuduva summa tasumise asemel taotleda mõne
märgitud lepinguosalise väljajätmist, vähendades sel moel tasumisele kuuluvat summat. Vastav taotlus
tuleb teha tähtaja jooksul, mil oleks pidanud tasuma puuduva lõivusumma.
Pikendamise registrisse kandmine; teatamine, tunnistus ja avaldamine
658.
Rahvusvaheline Büroo kannab pikendamise rahvusvahelisse registrisse kuupäevaga, mil
registreering kuulus pikendamisele, seda isegi siis, kui nõutud lõivud tasuti kuuekuulise lisaaja jooksul
pärast pikendamiskuupäeva. [Reegel 31(1)]
659.
Pikendamise jõustumise kuupäev on sama kõigi rahvusvahelises registreeringus sisalduvate
märkimiste puhul, olenemata kuupäevast, mil märkimine oli kantud rahvusvahelisse registrisse. [Reegel
31(2)]
660.
Kui rahvusvaheline registreering on pikendatud, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest
asjaomaste märgitud lepinguosaliste ametitele ja saadab omanikule tunnistuse. [Reegel 31(3)]
661.
Kui rahvusvahelist registreeringut ei pikendata mõne märgitud lepinguosalise suhtes, siis teatab
Rahvusvaheline Büroo sellest omanikule, esindajale, kui on määratud esindaja, ja asjaomasele ametile.
[Reegel 31(4)(b)]
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662.
Kui rahvusvaheline registreering on pikendatud, avaldatakse pikendamist puudutavad andmed
bülletäänis. Avaldamine on tegelikult rahvusvahelise registreeringu taasavaldamine sellisel kujul, nagu
see kehtib pärast pikendamist. [Reegel 32(1)(a)(iv)]
663.
Tavaliselt toimub registrisse kandmine ja avaldamine inglise, prantsuse ning hispaania keeles.
Ent enne 1. aprilli 2004 esitatud taotlustest tulenevate rahvusvaheliste registreeringute suhtes, mille
esimene hilisem märkimine ei ole veel registrisse kantud, on: [Reegel 6(3)] [Reegel 40(4)]
-

prantsuse keel jätkuvalt ainus pikendamise registrisse kandmise keel, kui need lähtuvad
ainult kokkuleppest;

-

pikendamise keeled jätkuvalt prantsuse ja inglise keel, kui need lähtuvad täielikult või
osaliselt protokollist.

1. aprilli 2004 ja 31. augusti 2008 vahelisel perioodil esitatud taotlustest tulenevate rahvusvaheliste
registreeringute suhtes, mille esimene hilisem märkimine ei ole veel registrisse kantud, on prantsuse
keel, nagu eespool öeldud, jätkuvalt ainus pikendamise registrisse kandmise keel, kui need lähtuvad
ainult kokkuleppest. Eelnimetatud perioodi jooksul esitatud taotlustest tulenevad registreeringud, mis
lähtuvad täielikult või osaliselt protokollist, saavad pärast hispaania keele tarvituselevõttu 1. aprillil 2004
kasutada kolmekeelse režiimi eeliseid ja seetõttu kantakse nende pikendamine registrisse kõigis kolmes
keeles (vt ka lõikeid 150 kuni 153).
664.
Amet, millele on teatatud rahvusvahelise registreeringu pikendamisest (või pikendamata
jätmisest), ei pea tegema midagi muud, peale enda kasutuses olevate andmete muutmise.
Täiendav pikendamine
665.
Kui rahvusvaheline registreering on pikendatud ainult mõne lepinguosalise suhtes ja omanik
otsustab pärast pikendamise tähtpäeva registreeringut pikendada märgitud lepinguosalise suhtes, mida
jõustunud pikendamine ei hõlma, võib seda teha nn täiendava pikendamisena, tingimusel et
kuuekuuline lisaaeg (vt lõiget 649) ei ole veel lõppenud. Tasuda tuleb põhilõiv, täiendav lõiv või
individuaallõiv asjaomase lepinguosalise eest ja lisatasu.

Pikendamata jätmine
666.
Kui rahvusvahelist registreeringut ei pikendata (kuna omanik ei ole tasunud pikendamislõive või
tasutud lõivusumma ei olnud piisav), siis kaotab registreering kehtivuse eelmise kaitsetähtaja lõpu
kuupäevast alates.
667.
Kui rahvusvahelist registreeringut ei ole pikendatud, siis teatatakse sellest omanikule,
esindajale, kui esindaja on määratud, ja märgitud lepinguosaliste ametitele ning avaldatakse see asjaolu
bülletäänis. Avaldatakse rahvusvahelise registreeringu number ja kuupäev, mil registreering kuulus
pikendamisele. Teatamine ja avaldamine toimuvad alles pärast kõigi pikendamisvõimaluste lõppu, st
pärast kuue kuu möödumist kuupäevast, mil registreering kuulus pikendamisele (s.o ajavahemik, mille
jooksul oli võimalik registreeringut lisatasu eest pikendada). Kui pikendamine on tühistatud põhjusel, et
pikendamislõivude puuduv osa ei ole tasutud (vt lõikeid 655 kuni 657), siis avaldatakse ka see asjaolu
bülletäänis. [Reegel 31(4)(a)] [Reegel 32(1)(a)(xii)]
668.
Kui ettenähtud lõivud ei ole tähtaegselt tasutud, siis ei saa hilisemaid märkimisi või muudatusi
rahvusvahelisse registrisse kanda kuue kuu jooksul arvates kuupäevast, mil registreering kuulus
pikendamisele, st selle aja jooksul, kui pikendamine on võimalik lisatasu eest. Hilisema märkimise või
muudatuse saab registrisse kanda alles pärast pikendamise registrisse kandmist.

SÕLTUVUS JA SÕLTUMATUS
Kehtetuks muutumine sõltuvusaja jooksul
669.
Viie aasta jooksul, arvates rahvusvahelise registreeringu kuupäevast, jääb rahvusvahelisest
registreeringust tulenev kaitse sõltuvaks märgist, mis on registreeritud või mille registreerimise taotlus
on esitatud päritoluametisse (põhitaotlus, sellest tulenev registreering või põhiregistreering).
Rahvusvahelisest registreeringust tulenevat kaitset ei saa enam kasutada juhul kui või sellises ulatuses
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nagu põhiregistreering või põhitaotlusest tulenev registreering tühistatakse, sellest loobutakse, see
kaotab kehtivuse, tunnistatakse kehtetuks või selle kehtivus lõpeb, või kui põhitaotluse kohta tehakse
lõplik tagasilükkamise otsus või see võetakse tagasi kas nimetatud viieaastase ajavahemiku jooksul või
selle ajavahemiku jooksul algatatud toimingu tulemusena.
670.
See sõltuvus on täielik ja kehtib olenemata põhjustest, miks põhitaotlus tagasi lükati või miks
põhiregistreeringu kaitse osaliselt või täielikult lõppes. Menetlus, mille abil rahvusvahelise registreeringu
saab ühe toiminguga tühistada kõigi riikide suhtes, kus see on kaitstud, rakendades põhiregistreeringu
kehtetuks tunnistamist või kehtivuse kaotamist, on saanud üldiselt tuntuks kui „keskne rünnak”.
671.
Kui omanik valib oma rahvusvahelise registreeringu aluseks päritoluametile esitatud taotluse,
on suurem oht kaotada kaitse põhitaotluse kehtetuks muutumise tõttu. See ei tarvitse olla „keskse
rünnaku” tagajärg selles mõttes, et menetluse algatab kolmas isik. Põhitaotlusele võidakse täies
ulatuses või osaliselt keelduda kaitset andmast keeldumise absoluutsete aluste põhjal või olemasoleva
varasema õiguse tõttu, millele ekspertiisi käigus ex officio viidatakse, või vaidlustuse tulemusena, mille
on esitanud antud territooriumil kehtiva varasema õiguse omanik. Kõigil nimetatud juhtudel ja eeldusel,
et põhitaotluse kohta tehtud otsus on lõplik (st see ei kuulu uuesti läbivaatamisele ega edasi
kaebamisele), peab päritoluamet taotlema Rahvusvaheliselt Büroolt rahvusvahelise registreeringu
tühistamist kas täies ulatuses või osaliselt.
672.
Madridi süsteemist tuleneva viieaastase sõltuvusaja tagajärgede leevendamiseks on protokollis
sellise rahvusvahelise registreeringu omaniku jaoks, mis on tühistatud põhimärgi kehtetuks muutumise
tulemusena, sätestatud võimalus säilitada õiguskaitse märgitud lepinguosalistes. Selle
muutmisprotseduuri kasutamiseks peab omanik kolme kuu jooksul arvates rahvusvahelise
registreeringu rahvusvahelises registris tühistamise kuupäevast taotlema sama märgi registreerimist
märgitud lepinguosaliste ametites, kus rahvusvaheline registreering kehtis. Sellisest nn muutmisest
tulenevaid riigisiseseid või regionaalseid taotlusi käsitletakse nii, nagu need oleksid olnud esitatud
esialgse rahvusvahelise registreeringu või hilisema märkimise kuupäeval. (Üksikasju vaata lõigetes 698
kuni 703.)
673.
Kuigi rahvusvahelise taotluse peab esitama isik, kes on riigisisese/regionaalse registreeringu
või taotluse, millel see põhineb, omanik, ei mõjuta rahvusvahelise registreeringu kehtivust see, kui
riigisisene/regionaalne registreering või taotlus saab hiljem teise isiku omaks. Isegi kui
riigisisene/territoriaalne taotlus või registreering antakse üle isikule, kes ei vasta rahvusvahelise
registreeringu omanikule esitatavatele nõuetele, ei ole see tähtis. Kuna aga rahvusvaheline
registreering sõltub jätkuvalt põhimärgi saatusest, on rahvusvahelise registreeringu omaniku jaoks
riskantne kaotada kontroll põhimärgi üle viieaastase sõltuvusaja jooksul (vt lõiget 691).
674.
Viieaastase sõltuvusaja lõppedes muutub rahvusvaheline registreering põhimärgist
sõltumatuks (vastavalt lõigetele 675 kuni 677). Silmas tuleb pidada, et hilisema märkimise suhtes ei ole
eraldi sõltuvusaega. Ainus sõltuvusaeg on see, mis algab rahvusvahelise registreeringu kuupäevast.
[Artikkel 6(2)]
Põhitaotluse või -registreeringu kehtetuks muutumine
675.
Rahvusvahelisest registreeringust tulenevat kaitset ei saa enam kasutada, kui enne viie aasta
möödumist rahvusvahelise registreeringu kuupäevast arvates ei ole põhitaotlusel või sellest tuleneval
registreeringul või põhiregistreeringul enam õiguskaitset, sest: [Artikkel 6(3)]
-

see on tagasi võetud;

-

selle kehtivus on lõppenud;

-

sellest on loobutud või

-

selle kohta on tehtud tagasilükkamise, kehtivuse kaotamise, tühistamise või kehtetuks
tunnistamise lõplik otsus.

Kui põhimärgi kehtetuks muutumine puudutab ainult osa rahvusvahelises registreeringus loetletud
kaupu või teenuseid, siis piiratakse rahvusvahelise registreeringu kaitset vastavalt sellele.
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676.
Seda sätet kohaldatakse ka juhul, kui õiguskaitse on lõppenud hiljem, enne viie aasta
möödumist algatatud toimingu tulemusena. Sama sätet kohaldatakse, kui:
-

põhimärgi registreerimisest keeldumise otsus kaevatakse edasi viieaastase ajavahemiku
jooksul,

-

viieaastase ajavahemiku jooksul on algatatud toiming, millega taotletakse põhitaotluse
tagasivõtmist või põhitaotlusest tuleneva registreeringu või põhiregistreeringu kehtivuse
lõppemist, tühistamist või kehtetuks tunnistamist, või

-

põhimärgi registreerimise vastu viieaastase ajavahemiku jooksul esitatud protesti
tulemuseks on pärast eelnimetatud ajavahemiku möödumist tehtud lõplik otsus
põhitaotluse, sellest tuleneva registreeringu või põhiregistreeringu tagasilükkamise,
kehtivuse kaotamise, tühistamise või kehtetuks tunnistamise kohta või korraldus selle
tagasivõtmise kohta.

677.
Samu reegleid kohaldatakse, kui põhitaotlus pärast viieaastase ajavahemiku möödumist tagasi
võetakse või põhitaotlusest tulenev registreering või põhiregistreering kaotab kehtivuse, juhul kui
tagasivõtmise või kehtivuse kaotamise ajal oli taotlus või registreering mõne lõikes 676 nimetatud
menetluse objekt ja menetlus algas enne nimetatud viieaastase ajavahemiku lõppu. See säte takistab
rahvusvahelise registreeringu omanikku nurjamast „keskse rünnaku” toimet sellest taotlusest või
registreeringust loobumisega pärast viieaastase sõltuvusaja lõppu, aga enne ameti või kohtu lõplikku
otsust, kui tema põhitaotlus, sellest tulenev registreering või põhiregistreering on sattunud rünnaku alla
viieaastase sõltuvusaja jooksul.
Kehtetuks muutumisest teatamise menetlus
678.
Kui põhimärk on muutunud kehtetuks viieaastase sõltuvusaja jooksul, siis teatab päritoluamet
Rahvusvahelisele Büroole järgnevad asjaolud ja otsused: [Reegel 22(1)(a)]
-

põhitaotlusest on keeldutud ex officio enne viie aasta möödumist rahvusvahelise
registreeringu kuupäevast või selline keeldumine saab lõplikuks (näiteks pärast edasi
kaebamist) pärast eelnimetatud ajavahemiku möödumist;

-

põhitaotlusest on keeldutud protesti tagajärjel, mis oli algatatud enne eelnimetatud
viieaastase ajavahemiku möödumist, hoolimata sellest, kas selline keeldumine saab
lõplikuks enne eelnimetatud ajavahemiku möödumist või mitte;

-

põhitaotlus on tagasi võetud enne viieaastase ajavahemiku möödumist esitatud taotluse
alusel;

-

põhitaotluse kehtivus on lõppenud mingi sündmuse tõttu (näiteks kui ei ole õnnestunud
täita päritoluameti menetlusnõudeid) enne viieaastase ajavahemiku möödumist, isegi siis,
kui kehtivuse lõppemise otsus saab lõplikuks alles pärast selle ajavahemiku möödumist;

-

põhiregistreering (või põhitaotlusest tulenev registreering) on tühistatud, sellest on
loobutud, see kaotab kehtivuse või tunnistatakse kehtetuks enne viieaastase ajavahemiku
möödumist omaniku või teise isiku esitatud taotluse tulemusena, isegi siis, kui loobumine,
tühistamine, kehtivuse kaotamine või kehtetuks tunnistamine jõustub või saab lõplikuks
alles pärast eelnimetatud ajavahemiku möödumist;

-

põhiregistreeringu (või põhitaotlusest tuleneva registreeringu) kehtivus on lõppenud
(näiteks ei ole õnnestunud tasuda pikendamislõive) enne viieaastase ajavahemiku
möödumist, isegi siis, kui kehtivuse lõppemise otsus saab lõplikuks alles pärast
eelnimetatud ajavahemiku möödumist.

679.
Selles teates peab märkima asjaomase rahvusvahelise registreeringu numbri ja omaniku nime.
Teates peab samuti märkima põhitaotlust (või sellest tulenevat registreeringut) või põhiregistreeringut
mõjutavad asjaolud ja otsused ning nende asjaolude ja otsuste jõustumise kuupäevad. Asjaolude ja
otsuste märkimise all mõeldakse selliseid avaldusi nagu: [Reegel 22(1)(a)]
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-

taotlusest number [###] on keeldutud [ameti nimetus] otsusega [kuupäev]; selle otsuse
edasi kaebamise tähtaeg möödus [kuupäev];

-

taotlus number [###] on tagasi võetud [kuupäev] taotluse alusel;

-

registreering number [###] kaotas kehtivuse [kuupäev]; ajavahemik, mil oleks saanud
registreeringut taastada möödus [kuupäev];

-

[kohtu nimi] otsusega [kuupäev] kaotas registreering number [###] kehtivuse alates
[kuupäev]; selle otsuse edasi kaebamise tähtaeg möödus [kuupäev].

Päritoluametil ei ole vaja esitada Rahvusvahelisele Büroole teavet keeldumise või muude otsuste
põhjuste kohta.
680.
Kui need asjaolud ja otsused puudutavad ainult osa rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud
kaupadest ning teenustest, siis peab teates loetlema need kaubad ja teenused, mida need puudutavad,
või kaubad ja teenused, mida need ei puuduta. Päritoluametil on kohustus teada anda asjasse
puutuvatest asjaoludest ja otsustest; seega kui keeldumine, tagasivõtmine, tühistamine vms puudutab
üksnes neid põhimärgi kaupu ja teenuseid, mis ei sisaldu rahvusvahelises registreeringus, ei pea
Rahvusvahelisele Büroole teadet saatma. [Reegel 22(1)(a)(iv)]
681.
Tavaliselt võib teade olla inglise, prantsuse või hispaania keeles vastavalt teadet saatva ameti
valikule. Ent enne 1. aprilli 2004 esitatud taotlustest tulenevate rahvusvaheliste registreeringute suhtes,
mille esimene hilisem märkimine ei ole veel registrisse kantud, on: [Reegel 6(2)]
-

prantsuse keel jätkuvalt ainus teatamise keel, kui need lähtuvad ainult kokkuleppest;

-

teatamise keeled jätkuvalt prantsuse ja inglise keel, kui need lähtuvad täielikult või osaliselt
protokollist.

1. aprilli 2004 ja 31. augusti 2008 vahelisel perioodil esitatud taotlustest tulenevate rahvusvaheliste
registreeringute suhtes, mille esimene hilisem märkimine ei ole veel registrisse kantud, on prantsuse
keel, nagu eespool öeldud, jätkuvalt ainus teatamise keel, kui need lähtuvad ainult kokkuleppest.
Eelnimetatud perioodi jooksul esitatud taotlustest tulenevad registreeringud, mis lähtuvad täielikult või
osaliselt protokollist, saavad pärast hispaania keele tarvituselevõttu 1. aprillil 2004 kasutada
kolmekeelse režiimi eeliseid (vt ka lõikeid 150 kuni 153). [Reegel 40(4)]
682.
Teadet ei tohi saata enne, kui on selge, et enam ei ole võimalik kehtetuks muutumist tühistada
(vt ka lõiget 683). Näiteks haldus- või kohtuotsuse korral ei tohi teadet saata enne, kui edasikaebamine
on lahendatud või kui edasikaebamise tähtaeg on möödas. Esmajoones põhitaotlusest tuleneva
registreeringu või põhiregistreeringu pikendamise lõivude tasumata jätmise tõttu kehtetuks muutumise
puhul ei tohi teadet saata enne, kui lisaaeg lõivude hilisemaks tasumiseks või registreeringu taastamise
taotlemiseks on möödas.
683.
Kui aga päritoluamet on teadlik, et rahvusvahelise registreerimise kuupäeval alanud viieaastase
ajavahemiku lõpus on menetluses mõni järgnevatest toimingutest: [Reegel 22(1)(b)]
-

põhiregistreeringut puudutav kohtutoiming;

-

põhitaotlusest keeldumise otsus on edasi kaevatud;

-

põhitaotluse tagasivõtmise nõue;

-

protest põhitaotluse vastu;

-

põhiregistreeringu või põhitaotlusest tuleneva registreeringu kehtivuse kaotamise,
tühistamise või kehtetuks tunnistamise nõue, tuleb sellest teatada Rahvusvahelisele
Büroole niipea kui võimalik. Sellises teates tuleb selgitada, et asjaomane toiming ei ole veel
jõudnud lõpliku otsuseni.
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684.
Kui päritoluamet on saatnud lõikes 684 kirjeldatud esialgse teate, peab amet pärast seda, kui
otsus on saanud lõplikuks, teatama sellest viivitamatult Rahvusvahelisele Büroole. Kui ametile ei teatata
otsusest (näiteks kui otsuse teeb kohus või sarnane asutus), peab amet teatama sellest
Rahvusvahelisele Büroole niipea, kui ta on otsusest teada saanud. Ametile võib otsusest teatada
näiteks omanik või mõni teine menetluse osaline. Reegli 22 lõike 1 punktis c on sätestatud, et
päritoluamet peab olema kursis kõigi kehtetuks muutumist põhjustavate lõplike otsustega ja teatama
Rahvusvahelisele Büroole kas omal algatusel või omaniku nõudel kõigist otsustest, millest ta on teadlik.
Rahvusvahelise registri kandeid kinnitatakse, muudetakse või tühistatakse vastavalt ja seega on
kättesaadav selgem ning täielikum teave märgi menetluse ajaloo kohta. [Reegel 22(1)(c)]
685.
Vajadusel taotleb päritoluamet Rahvusvaheliselt Büroolt rahvusvahelise registreeringu
tühistamist vajalikus ulatuses (st nende kaupade ja teenuste ulatuses, mille suhtes põhimärk on
muutunud kehtetuks). [Artikkel 6(4)]
686.
Amet saab Rahvusvahelisele Büroole teatada vastavast toimingust ainult siis, kui ta on sellest
teadlik. See on nii juhul, kui toiming leiab aset selles ametis või on tegemist ameti otsuse
edasikaebamisega. Amet ei pruugi aga olla teadlik kolmanda isiku poolt kohtusse esitatud hagist. Võib
siiski eeldada, et kui on tegemist põhimärki ebasoodsalt mõjutava otsusega, mis nõuab rahvusvahelise
registreeringu tühistamist, siis teatab hagi algatanud osaline sellest ametile.
687.
Rahvusvaheline Büroo kannab kõik teated rahvusvahelisse registrisse ning edastab teadete
koopiad omanikule ja märgitud lepinguosaliste ametitele. Kui teates nõutakse rahvusvahelise
registreeringu tühistamist, siis registreering tühistatakse nõutud ulatuses. Rahvusvaheline Büroo teatab
sellest omanikule ja märgitud lepinguosaliste ametitele. Reegli 22 lõike 2 punktis b on sätestatud, et
Rahvusvaheline Büroo peab tühistama ka tühistatud rahvusvahelise registreeringu põhjal omaniku
osalisest muutumisest või jagamisest tulenevad rahvusvahelised registreeringud ja need, mis tulenevad
nende registreeringute liitmisest. [Reegel 22(2)] [Reegel 22(2)(b)]
688.
Rahvusvahelise registreeringu tühistamine avaldatakse bülletäänis ja kantakse registrisse,
märkides ära tühistamise kuupäeva. Teated selle kohta, et enne viieaastase sõltuvusaja lõppu alanud
toiming on selle ajavahemiku lõpus veel pooleli, avaldatakse samuti bülletäänis. [Reegel 32(1)(a)(viii)]
[Reegel 32(1)(a)(xi)]
689.
Rahvusvahelise registreeringu tühistamise taotlemiseks ei ole päritoluametile kasutamiseks
ametlikku vormi. Vormi MM8, mis on mõeldud kasutamiseks omanikule tühistamise taotlemiseks, ei tohi
amet kasutada. Küll aga on WIPO veebilehel kättesaadav selle teate näidisvorm MF9
(https://www.wipo.int/madrid/en/contracting_parties/model_forms.html).
690.
Kui teade ei vasta lõigetes 679 kuni 682 nimetatud nõuetele, teatab Rahvusvaheline Büroo
teate saatnud ametile, et kehtetuks muutumist ei saa registrisse kanda enne, kui teate puudused on
kõrvaldatud.
Rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumine sõltuvusaja jooksul
691.
Rahvusvahelise registreeringu või põhimärgi (või mõlema) omaniku muutumine viieaastase
sõltuvusaja jooksul ei mõjuta sõltuvust. Rahvusvaheline registreering jääb sõltuvaks põhimärgi kaitsest
lepinguosalises, kelle amet on päritoluamet. Järelikult kaotab rahvusvaheline registreering kaitse
näiteks siis, kui põhiregistreeringut või põhitaotlusest tulenevat registreeringut ei pikendata või kui
põhitaotlus võetakse tagasi või päritoluamet keeldub sellest, isegi siis, kui see ei ole rahvusvahelise
registreeringu omaniku nimel. [Artikkel 6(3)]
Põhitaotluse, sellest tuleneva registreeringu või põhiregistreeringu jagamine või liitmine
692.
Riigisisest/regionaalset taotlust või registreeringut, millel põhineb rahvusvaheline registreering,
võib olla võimalik jagada mitmeks taotluseks või registreeringuks, jaotades nende vahel esialgses
taotluses või registreeringus loetletud kaubad ja teenused, või liita mitu põhitaotlust või
põhiregistreeringut üheks taotluseks või registreeringuks. Kui see toimub rahvusvahelise registreeringu
viieaastase sõltuvusaja jooksul, peab päritoluamet teatama sellest Rahvusvahelisele Büroole. [Reegel
23]
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693.

Selles teates peab olema märgitud: [Reegel 23(1)]
-

asjaomase rahvusvahelise registreeringu number; kui see ei ole veel teada, siis selle
asemel põhitaotluse number (mis võimaldab Rahvusvahelisel Bürool identifitseerida
asjaomase rahvusvahelise registreeringu);

-

omaniku või taotleja nimi;

-

kõik põhitaotluse jagamisest tulenevad taotluste numbrid või liitmisest tulenev taotluse
number.

694.
Samuti peab päritoluamet teatama Rahvusvahelisele Büroole eelnimetatud viieaastase
ajavahemiku jooksul toimunud põhiregistreeringu või põhitaotlusest tuleneva registreeringu jagamisest
või põhiregistreeringute või põhitaotlusest tulenevate registreeringute liitmisest. [Reegel 23(3)]
695.
Rahvusvaheline Büroo kannab teate rahvusvahelisse registrisse ja teatab jagamisest või
liitmisest märgitud lepinguosaliste ametitele ning rahvusvahelise registreeringu omanikule. Vastavad
andmed avaldatakse bülletäänis. [Reegel 32(1)(a)(xi)]
696.
Rahvusvahelisse registrisse kantakse üksnes asjaolu, et põhitaotlus või -registreering on
jagatud või et põhitaotlused või -registreeringud on liidetud. Kaupu ja teenuseid, mida hõlmavad
jagamise tulemusena tekkinud taotlused või registreeringud, ei nimetata. Täielikku teavet nende
taotluste ja/või registreeringute kohta saab päritoluametist.
697.
Sellisel jagamisel või liitmisel ei ole rahvusvahelisele registreeringule õiguslikke tagajärgi.
Seega on päritoluameti teade, selle registrisse kandmine, Rahvusvahelise Büroo teade ja avaldamine
mõeldud märgitud lepinguosaliste ametite ning kolmandate isikute teavitamiseks põhimärgi olukorrast
ajavahemikul, mil rahvusvaheline registreering sellest sõltub. See teave on eriti asjakohane
kolmandatelt isikutelt pärineva keskse rünnaku puhul (vt ka lõikeid 670, 671 ja 677).

Muutmine
698.
Rahvusvahelise registreeringu üheks või enamaks riigisiseseks või regionaalseks taotluseks
muutmise korral käsitatakse rahvusvahelises registreeringus märgitud lepinguosalise ametisse esitatud
registreerimistaotlust rahvusvahelises registreeringus sisaldunud märgi suhtes nii, nagu oleks taotlus
esitatud rahvusvahelise registreeringu kuupäeval või selle lepinguosalise hilisema märkimise
kuupäeval. Kui rahvusvahelise registreeringuga kaasnes prioriteedinõue, saab riigisiseses/regionaalses
taotuses seda nõuet kasutada. [Artikkel 9quinquies]
699.
Muutmine saab toimuda ainult juhul, kui rahvusvaheline registreering on päritoluameti
nõudmisel osa või kõikide kaupade ja teenuste suhtes tühistatud vastavalt lõigetes 678 kuni 683
kirjeldatule. Muutmise võimalust ei saa kasutada, kui rahvusvaheline registreering on tühistatud
rahvusvahelise registreeringu omaniku nõudel vastavalt reeglile 25.
700.
Muutmine võib toimuda kõigi lepinguosaliste suhtes, kelle territooriumil rahvusvaheline
registreering kehtis, st kõigi lepinguosaliste suhtes, kelle puhul ei olnud rahvusvahelise registreeringu
kaitsest täielikult keeldutud, seda ei olnud kehtetuks tunnistatud või sellest ei olnud loobutud.
701.
Selle sätte eeliste kasutamiseks tuleb riigisisene/regionaalne taotlus esitada kolme kuu jooksul
rahvusvahelise registreeringu tühistamise kuupäevast arvates. Taotluses loetletud kaubad ja teenused
peavad olema hõlmatud tühistatud rahvusvahelise registreeringuga (või rahvusvahelise registreeringu
tühistatud osaga) asjaomase lepinguosalise suhtes.
702.
Kuupäeva puudutavaid erisätteid arvestamata on muutmisest tulenev taotlus tavaline
riigisisene/regionaalne taotlus. Taotlus tuleb esitada asjaomasesse ametisse. See esitamine ei toimu
protokolli ega reeglistiku järgi, samuti ei ole sellega seotud Rahvusvaheline Büroo.
703.
Riigisiseseks/regionaalseks taotluseks muutmise korra kindlaks määramine on lepinguosalise
ülesanne. Amet võib nõuda, et selline taotlus vastaks sellele ametile esitatavate riigisisese/regionaalse
taotluse nõuetele, näiteks spetsiaalse vormi esitamine kohaliku esindaja kaudu ja kohalikus valuutas
lõivude maksmine. Amet võib nõuda taotlus- ja muude lõivude maksmist täies ulatuses või, esmajoones
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juhul, kui asjaomane amet on juba kätte saanud individuaallõivud selle rahvusvahelise registreeringu
eest, võib amet sellise taotluse puhul kaaluda lõivude alandamist.

RAHVUSVAHELISI REGISTREERINGUID LEPINGUOSALISTES MÕJUTAVAD
ASJAOLUD
704.
Järgnevad lõiked käsitlevad muid asjaolusid lepinguosalistes lisaks kaitse andmisest
keeldumisele, mida käsitletakse lõigetes 411 kuni 414.

Kehtetuks tunnistamine märgitud lepinguosalises
705.
Rahvusvahelise registreeringu toime kehtetuks tunnistamise kohta lepinguosalise territooriumil
ei tohi selle lepinguosalise pädevad ametiasutused otsust teha enne, kui omanikule on piisavalt varajase
etteteatamisega antud võimalus oma õigusi kaitsta. Selline kehtetuks tunnistamise menetlus toimub
rahvusvahelise registreeringu omaniku, kehtetuks tunnistamise menetluse algatanud isiku ja asjaomase
pädeva ametiasutuse (ameti või kohtu) vahel. Omanikul võib osutuda vajalikuks määrata endale kohalik
esindaja. Menetlus lähtub täielikult asjaomase lepinguosalise õigusest ja väljakujunenud tavadest.
[Artikkel 5(6)]
706.
Sellise kehtetuks tunnistamise menetlus peab olema sama ja peab lähtuma samast
materiaalõigusest, nagu selle lepinguosalise ametis registreeritavate märkide puhul. Näiteks võib märgi
kaitse kehtivuse kaotada seetõttu, et omanik ei ole täitnud märgi kasutamisega seotud õigusaktide
sätteid lepinguosalises, või seetõttu, et märgil on lastud muutuda tavapäraseks või eksitavaks, või
seetõttu, et on selgeks tehtud (näiteks kolmanda isiku algatatud menetluses või rikkumise tõttu algatatud
menetluses esitatud vastunõudes), et kaitse andmisest oleks pidanud keelduma siis, kui märkimisele
algselt ekspertiisi tehti.
707.
Kui rahvusvahelise registreeringu toime lepinguosalises tunnistatakse kehtetuks (osaliselt või
täielikult) ja kehtetuks tunnistamine ei kuulu enam edasi kaebamisele, peab selle lepinguosalise amet
teatama Rahvusvahelisele Büroole vastavad asjaolud, nimelt: [Reegel 19]
-

instants (näiteks amet või asjaomane kohus), kes tegi kehtetuks tunnistamise otsuse, selle
kuupäev ja asjaolu, et otsust ei saa enam edasi kaevata;

-

rahvusvahelise registreeringu number ja omaniku nimi;

-

kui kehtetuks tunnistamine ei puuduta kõiki kaupu ja teenuseid, siis need kaubad ning
teenused, mida see puudutab (loetledes need kaubad ja teenused, mis ei ole enam
hõlmatud või need, mis on endiselt hõlmatud);

-

kehtetuks tunnistamise välja kuulutamise ja jõustumise kuupäev.

Rahvusvaheline Büroo kannab kehtetuks tunnistamise rahvusvahelisse registrisse nõuetele vastava
teate kättesaamise kuupäevaga koos teates sisalduvate andmetega ja teatab sellest päritoluametile,
kui see amet on teatanud Rahvusvahelisele Büroole soovist sellist teavet saada, ning omanikule.
Rahvusvaheline Büroo avaldab kehtetuks tunnistamise bülletäänis. [Reegel 32(1)(a)(x)]
708.
Reeglistikus hõlmab mõiste „kehtetuks tunnistamine” kõiki lepinguosalise pädeva asutuse
(haldusliku või õigusliku) tehtavaid rahvusvahelise registreeringu kehtivuse kaotamise või tühistamise
otsuseid selle lepinguosalise territooriumil kõigi või osa selle lepinguosalise märkimisega hõlmatud
kaupade või teenuste suhtes. Seetõttu peab amet teatama nii kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise
kuupäeva kui ka võimalusel kehtetuks tunnistamise jõustumise kuupäeva. [Reegel 1(xixbis)] [Reegel
19(1)(vi)]

Omaniku käsutamisõiguse piiramine
709.
Omanik või omaniku lepinguosalise amet võib teatada Rahvusvahelisele Büroole, et omaniku
rahvusvahelise registreeringuga seotud käsutamisõigust on piiratud. Sellist piiramist võib rakendada
rahvusvahelisele registreeringule tervikuna või ainult osa märgitud lepinguosaliste suhtes; viimati
mainitud juhul tuleb seda täpsustada Rahvusvahelisele Büroole edastatavas teabes. Omaniku
käsutamisõiguse piiramisest võib Rahvusvahelisele Büroole teatada ka märgitud lepinguosalise amet,
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kuid sel juhul võib teave puudutada piiramist üksnes selle lepinguosalise territooriumil. Edastatav teave
peab koosnema kokkuvõtlikust avaldusest piiramise peamiste asjaolude kohta – näiteks et see tuleneb
kohtumäärusest, mis puudutab omaniku vara käsutamist. See avaldus peab olema lühike ja sobivas
vormis rahvusvahelisse registrisse kandmiseks. Rahvusvahelisele Büroole ei ole vaja saata
kohtuotsuste või lepingute koopiaid. Rahvusvaheline Büroo ei saa tegutseda teistest allikatest, näiteks
kolmandalt isikult, vaid ainult omanikult või ametist pärineva teabe põhjal. [Reegel 20(1)] [H lõige 2]
710.
Piiramise põhjus võib olla näiteks see, et rahvusvahelise registreeringu toime laienemine
mainitud lepinguosalisele on antud tagatiseks või see on asjaõiguse objekt või on omaniku vara müügi
kohta olemas kohtumäärus. Ent see säte ei hõlma litsentse, mida käsitletakse eraldi sättes (vt lõikeid
713 kuni 734).
711.
Kui Rahvusvahelist Bürood on selle sätte kohaselt teavitatud omaniku käsutamisõiguse
piiramisest, peab teabe edastanud osaline teatama Rahvusvahelisele Büroole ka piirangu osalisest või
täielikust tühistamisest. [Reegel 20(2)]
712.
Rahvusvaheline Büroo kannab talle edastatud teabe piirangutest ja nende kaotamisest rahvusvahelisse registrisse selle kättesaamise kuupäevaga tingimusel, et teade vastab ettenähtud nõuetele,
ning teatab sellest omanikule, omaniku lepinguosalise ametile ja asjaomastele märgitud lepinguosaliste
ametitele. Teave avaldatakse ka bülletäänis. [Reegel 20(3)] [Reegel 32(1)(a)(xi)]

Litsentsid
713.
Mõned lepinguosalised võimaldavad riigisisesel tasemel litsentside registrisse kandmist
rahvusvaheliste märkide suhtes, kusjuures sellisel kandel on sama õiguslik toime, nagu riigisisese märgi
suhtes registrisse kantud litsentsil. Sellised litsentsid on aga võimalik kanda rahvusvahelisse registrisse,
vabastades seega rahvusvaheliste registreeringute omanikud toimingute vajadusest iga lepingusoalise
ametis, kelle suhtes litsents on antud. Reeglis 20bis, kus on sätestatud litsentside registrisse kandmine,
ei ole aga sätestatud all-litsentside registrisse kandmist.
Taotluse esitamine
714.
Litsentsi registrisse kandmise taotluse võib Rahvusvahelisele Büroole esitada omanik või seda
võib teha omaniku lepinguosalise ameti vahendusel või selle lepinguosalise ameti vahendusel, kelle
suhtes litsents on antud. Taotlusele peab alla kirjutama omanik või amet, kes taotlust vahendab.
Tõendavaid dokumente, nagu litsentsilepingu koopiad, ei ole vaja Rahvusvahelisse Büroosse saata.
[Reegel 20bis(1)]
715.
Litsentsiaat, kes soovib, et litsents kantakse rahvusvahelisse registrisse, võib paluda omaniku
lepinguosalise ametil või selle lepinguosalise ametil, kelle suhtes litsents antakse, edastada vastav
taotlus. Amet võib rakendada meetmeid, mida ta peab kohaseks, et kindlaks teha asjasse puutuva isiku
õigus olla litsentsiaadina registrisse kantud. Rahvusvaheline Büroo ei saa aga sellist taotlust vastu võtta
litsentsiaadilt (kes on Rahvusvahelise Büroo jaoks tundmatu isik), kui taotlusele ei ole alla kirjutanud
omanik või amet.
716.
Taotlus tuleb esitada ametlikul vormil MM13 ja selles peab olema märgitud: [Reegel 20bis(1)(b)]
[H lõige 2]
-

asjaomase rahvusvahelise registreeringu number,

-

omaniku nimi,

-

litsentsiaadi nimi ja aadress, mis on märgitud vastavalt taotleja nime ning aadressi
puudutavatele juhistele (vt lõikeid 216 ja 217),

-

märgitud lepinguosalised, kelle suhtes litsents on antud,

-

et litsents on antud kõigi rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste
suhtes, või kaubad ning teenused, mille suhtes litsents on antud, grupeerituna klassidesse
vastavalt Nizza klassifikatsioonile.
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717.
Eelnev nimekiri põhineb WIPO täiskogu ja Pariisi Liidu Assamblee poolt 2000. a septembris
vastu võetud ühise soovituse kaubamärgi litsentside kohta 10 artiklis 2 ning kaubamärgiõiguse Singapuri
lepingu juhendi11 reeglis 10 loetletud andmetel. Nimekiri ei sisalda andmeid, mis ei näi rahvusvahelisel
tasandil litsentside registrisse kandmise juures asjakohased.
718.

Taotluses võib samuti ära märkida järgmised andmed: [Reegel 20bis(1)(c)]
-

kui litsentsiaat on füüsiline isik, siis riik, mille kodanik ta on;

-

kui litsentsiaat on juriidiline isik, siis selle juriidilise isiku õiguslik olemus ning riik (ja
vajadusel selle riigi territoriaalne üksus), mille õiguse alusel nimetatud juriidiline isik on
loodud;

-

asjaolu, et litsents puudutab ainult osa selles nimetatud märgitud lepinguosalise
territooriumist;

-

kui litsentsiaadil on esindaja, siis esindaja nimi ja aadress, mis on märgitud vastavalt
haldusjuhendile;

-

asjaolu, kas on tegemist täislitsentsi või ainulitsentsiga 12;

-

vajadusel litsentsi kestus.

719.
Lõikes 718 toodud loetelu sisaldab lisaandmeid, mida võivad nõuda mõned märgitud
lepinguosalised, kelle suhtes litsents on antud.
720.
Litsentsi registrisse kandmise eest tuleb tasuda lõivude loetelus nimetatud lõiv. Üks taotlus võib
hõlmata mitut sama omaniku nimel olevat rahvusvahelist registreeringut, kui registrisse kantavad
andmed (litsentsiaat, lepinguosalised ning kaubad ja teenused) on samad. Lõiv 177 Šveitsi franki tuleb
tasuda siiski iga taotluses nimetatud rahvusvahelise registreeringu eest eraldi.
Taotlus, mis ei vasta nõuetele
721.
Kui litsentsi registrisse kandmise taotlus ei vasta ettenähtud nõuetele, teatab Rahvusvaheline
Büroo sellest omanikule, ja kui taotluse esitas amet, siis sellele ametile. [Reegel 20bis(2)(a)]
722.
Kui puudust ei kõrvaldata kolme kuu jooksul arvates Rahvusvahelise Büroo saadetud teate
kuupäevast, siis loetakse, et taotlusest on loobutud. Rahvusvaheline Büroo teatab sellest omanikule, ja
kui taotluse esitas amet, siis samaaegselt sellele ametile, arvab tasutud lõivude summast maha poole
ettenähtud lõivu määrast ja tagastab ülejäänud summa selle tasunud osalisele. [Reegel 20bis(2)(b)]
723.
Kui omanikul ei ole õnnestunud kinni pidada puuduste kõrvaldamise kolmekuulisest tähtajast,
on tal võimalus taotleda menetluse jätkamist. Menetluse jätkamise taotlus tuleb esitada
Rahvusvahelisele Büroole ametlikul vormil MM20 kahe kuu jooksul tähtaja lõpust arvates. Koos
taotlusega peavad olema täidetud kõik nõuded, millega seoses tähtaeg anti, ja tuleb tasuda menetluse
jätkamise lõiv. Menetluse jätkamise puhul kantakse litsents registrisse vastavate nõuete täitmiseks
antud tähtaja lõppemise kuupäevaga. Täpsemaid üksikasju menetluse jätkamise leevendusmeetme
kohta vaata lõigetest 145 kuni 149. [Reegel 5bis] [Reegel 20bis(3)]
Registrisse kandmine ja teatamine
724.
Kui taotlus vastab esitatud nõuetele, kannab Rahvusvaheline Büroo litsentsi rahvusvahelisse
registrisse nõuetekohase teate saabumise kuupäevaga koos taotluses sisalduvate andmetega, teatab
sellest märgitud lepinguosaliste ametitele, kelle suhtes litsents on antud, ja samaaegselt ka omanikule,
ning kui taotluse esitas amet, siis sellele ametile. [Reegel 20bis(3)]

WIPO väljaanne nr 835.
WIPO väljaanne nr 259.
12 Kui ei ole viidet selle kohta, et on tegemist ainulitsentsiga või täislitsentsiga, siis võib litsentsi lugeda lihtlitsentsiks
(assamblees heaks kiidetud avaldus tõlgendamise kohta reegli 20bis vastuvõtmisel).
10
11
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Avaldus selle kohta, et asjaomase litsentsi kandmine rahvusvahelisse registrisse ei kehti
725.
Märgitud lepinguosalise amet, millele Rahvusvaheline Büroo on teatanud litsentsi registrisse
kandmisest selle lepinguosalise suhtes, võib teatada, et selle litsentsi kandmine rahvusvahelisse
registrisse ei kehti selles lepinguosalises. Sellise avalduse võib teha üksikjuhtumi kaupa juhul, kui
asjaomase lepinguosalise õigus tunnistab rahvusvahelisse registrisse kantud litsentside kehtivust, aga
asjasse puutuva litsentsi suhtes on olemas vastuväited, näiteks põhjusel, et see võib avalikkust
eksitada. [Reegel 20bis(5)]
726.

Avalduses peab märkima:
(i) põhjused, miks litsentsi registrisse kandmine ei kehti,
(ii) kui avaldus ei puuduta kõiki kaupu ja teenuseid, mida litsents hõlmab, siis loetelu nendest
kaupadest ning teenustest, mida avaldus puudutab, või nendest, mida see ei puuduta,
(iii) peamised vastavad õigusaktide sätted ja
(iv) asjaolu, kas niisugune avaldus võib kuuluda uuesti läbivaatamisele või edasikaebamisele.

727.
Avaldus tuleb saata Rahvusvahelisele Büroole enne 18 kuu möödumist kuupäevast, mil litsentsi
registrisse kandmise teade saadeti asjaomasele ametile. Rahvusvaheline Büroo kannab avalduse
rahvusvahelisse registrisse nõuetekohase teate kättesaamise kuupäevaga, avaldab selle teabe
bülletäänis ja teatab sellest osalisele (omanikule või ametile), kes esitas litsentsi registrisse kandmise
taotluse. Kõigist avaldust puudutavatest lõplikest otsustest peab amet samuti teatama Rahvusvahelisele
Büroole, kes kannab need rahvusvahelisse registrisse ja teatab osalisele (omanikule või ametile), kes
esitas litsentsi registrisse kandmise taotluse.
Deklaratsioon selle kohta, et litsentside kandmine rahvusvahelisse registrisse ei kehti
lepinguosalises
728.
Selle lepinguosalise amet, mille õigus ei sätesta üldse kaubamärgilitsentside registrisse
kandmist, võib teatada peadirektorile, et litsentside kandmine rahvusvahelisse registrisse ei kehti selles
lepinguosalises. [Reegel 20bis(6)(a)]
729.
Selle lepinguosalise amet, mille õigus sätestab kaubamärgilitsentside registrisse kandmise,
kuid ei tunnista rahvusvahelisse registrisse kantud litsentside kehtivust, võib teatada peadirektorile, et
litsentside kandmine rahvusvahelisse registrisse ei kehti selles lepinguosalises. [Reegel 20bis(6)(b)]
730.
Kõik vastavalt eelmistes lõigetes kirjeldatule tehtud teated avaldatakse bülletäänis ja WIPO
veebilehel (https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html).
Litsentsi registrikande muutmine või tühistamine
731.
Pärast litsentsi registrisse kandmist võib omanik muuta litsentsi puudutavaid üksikasju (näiteks
selle kestvust). Taotlus tuleb esitada ametlikul vormil MM14. Kohaldatakse lõikeid 714 kuni 718. [Reegel
20bis(4)] [H lõige 2]
732.
Kui rahvusvahelise registreeringu suhtes on vaja registrisse kanda uus litsentsiaat, ei loeta
sellist taotlust litsentsi muutmiseks, vaid uueks litsentsi registrisse kandmise taotluseks ja see tuleb
esitada vormil MM13.
733.
Litsentsi registrikande tühistamise taotlus tuleb esitada ametlikul vormil MM15. Kui on taotletud
tühistamist, siis kustutatakse litsents rahvusvahelisest registrist. Litsentsi registrikande tühistamise eest
ei pea lõivu tasuma.
734.
Kui rahvusvahelise registreeringu suhtes on registrisse kantud mitu litsentsi, peab kõigis
muutmise või tühistamise taotlustes olema selgelt ja üheselt mõistetavalt täpsustatud, millise litsentsi
kohta on taotlus esitatud.
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Riigisisese
või
registreeringuga

regionaalse

registreeringu

asendamine

rahvusvahelise

Mis on asendamine?
735.
Asendamine sätestati kokkuleppes 1900. a põhjendusega, et on vaja kergendada omaniku
kohustust pikendada varasemaid riigisiseseid registreeringuid Madridi Liidu liikmesriikides. Lähtuvalt
sellest saab rahvusvahelise registreeringuga ära kasutada varasemaid riigisiseseid/regionaalseid
registreeringuid, säilitades kõik nende abil omandatud õigused.
736.
See üsna vana võimalus pidi muutma kaubamärgiportfelli keskse haldamise Madridi süsteemi
all tõhusamaks, sest rahvusvahelised registreeringud peaksid teatud tingimustel asendama
riigisiseseid/regionaalseid registreeringuid märgitud lepinguosalistes.
737.
Terminoloogia on veidi eksitav, sest ei toimu füüsilist asendamist riigisiseses/regionaalses
registris, vaid see võimalus lubab rahvusvahelise registreeringu omanikul ära kasutada varasemat
kuupäeva õigusruumis, mida hõlmas varasem riigisisene/regionaalne õigus. Väide, et rahvusvahelised
registreeringud „peaksid asendama riigisiseseid/regionaalseid registreeringuid“ ei tähenda, et
riigisisese/regionaalse registreeringu kehtivus on katkestatud või muul moel mõjutatud. See jääb
asjaomase lepinguosalise registrisse alles koos kõigi sellega kaasnevate õigustega nii kauaks, kui
omanik pikendab selle kehtivusaega.
738.
Ühe rahvusvahelise registreeringuga võib asendada mitut riigisisest/regionaalset
registreeringut. See on kõige tavalisem nende lepinguosaliste puhul, kellel oli ühe klassi süsteem, st
ühes riigisiseses registreeringus võis olla ainult üks kauba- või teenusklass, kusjuures rahvusvaheline
registreering võib hõlmata kuni 45 kauba- ja teenusklassi.
Asendamise õiguslik alus
739.
Asendamine on sätestatud reeglis 21 vastavalt protokolli artiklile 4bis. Reegli 21 muudatused
jõustusid 1. veebruaril 202113.
740.
Artikkel 4bis võeti vastu ja lisati kokkuleppesse 14 Brüsseli diplomaatilisel konverentsil
4. detsembril 1900. Sellega sätestati, et „kui ühe või mitme lepinguosalise ametisse esitatud märk on
hiljem registreeritud Rahvusvahelises Büroos sama isiku või tema õigusjärglase nimele, loetakse
rahvusvaheline registreering varasemaid riigisiseseid registreeringuid asendavaks, piiramata sellega
nendest varasematest registreeringutest tulenevaid õigusi“.
741.
Kokkuleppe artiklit 4bis on aja jooksul veidi muudetud, nimelt Londoni diplomaatilisel
konverentsil 1934., Stockholmi diplomaatilisel konverentsil 1967 ja Madridi diplomaatilisel konverentsil
1989.15
742.
Protokolli artikli 4bis lõige 1 ei ole küll identnde kokkuleppe artikli 4bis lõikega 1, aga protokolli
artikli 4bis lõike 1 sõnastust muudeti, et lisada selgust, mitte selleks, et muuta asendamise olemust.
Protokolli tekst on kokkuleppe omast üksikasjalikum asendamise toimumiseks nõutavate tingimuste
suhtes.
Tingimused
743.
Protokolli artiklis 4bis on sätestatud, et kui märk, mille kohta lepinguosalise ametis on tehtud
riigisisene/regionaalne registreering, on ka rahvusvaheliselt registreeritud, loetakse rahvusvaheline

13

Vaata assamblee otsust 53. istungilt 2019. a
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_53/mm_a_53_1.pdf).
14 Rahvusvahelise Büroo tehtud esialgne ingliskeelne tõlge, mis on avaldatud WIPO 1991. a väljaandes nr 880(E).
1891 to 1991 Madrid Agreement Centenary (International Registration of Marks).
15 Vaata lisaks asendamise ajaloo kohta Madridi süsteemis dokumendist MM/LD/WG/18/4, mida arutati Madridi
süsteemi töörühma 18. istungil
(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_4.pdf ).
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registreering riigisisest/regionaalset registreeringut asendavaks, kui järgnevad tingimused on täidetud:
[Artikkel 4bis(1)]
-

riigisisene/regionaalne registreering ja rahvusvaheline registreering on sama omaniku
nimel;

-

rahvusvahelisest registreeringust tulenev kaitse hõlmab asjaomast lepinguosalist;

-

riigisiseses/regionaalses registreeringus loetletud kaubad ja teenused on selle lepinguosalise suhtes loetletud ka rahvusvahelises registreeringus;

-

rahvusvahelise registreeringu toime laienemine sellele lepinguosalisele (mis võib olla
hilisem märkimine) jõustub pärast riigisisese/regionaalse registreeringu kuupäeva.

744.
Rahvusvaheline registreering loetakse riigisisest/regionaalset registreeringut asendavaks ilma,
et selline asendamine kahjustaks varasema riigisisese/regionaalse taotlusega saadud õigusi (näiteks
prioriteedinõudest või märgi varasemast kasutamisest tulenevaid õigusi).
Asendamise jõustumise kuupäev
745.
Riigisisese/regionaalse registreeringu asendamist rahvusvahelise registreeringuga loetakse
automaatseks, kui protokolli artikli 4bis lõikes 1 nimetatud tingimused on täidetud. Asendamine ei sõltu
omaniku või asjaomase ameti toimingutest. Sealjuures on kaks olulist kuupäeva, nimelt:
(i) asendamise jõustumise kuupäev;
(ii) asendamise kohta riigisisesesse/regionaalsesse registrisse märke tegemise kuupäev.
Asendamise jõustumise kuupäev on rahvusvahelise registreeringu või hilisema märkimise kuupäev.
Aeg, mil protokolli artikli 4bis lõike 2 kohase taotluse võib esitada asjaomase märgitud
lepinguosalise ametisse
746.
Protokolli artikli 4bis lõike 2 kohaselt teevad lepinguosaliste ametid taotluse alusel märke
asendamise kohta oma riigisisesesse/regionaalsesse registrisse. Ametid peavad asendamise kohta
märke tegemise taotlusi vastu võtma alates rahvusvahelise registreerimise või hilisema märkimise teate
kuupäevast, mille saadab Rahvusvaheline Büroo.
747.
Amet, mille riigisisesesse/regionaalsesse registrisse märk on kantud, peab omaniku vastaval
taotlusel (mis esitatakse otse sellele ametile) tegema rahvusvahelise registreeringu kohta märke oma
registrisse. Seda ei tule mõista kohustusliku nõudena, et asendamisest kasu saada. Artikli 4bis lõike 1
sõnastus sätestab selgelt, et asendamine loetakse toimunuks automaatselt. See tähendab, et omanik
ei pea mitte midagi tegema: asendamine toimub isegi siis, kui omanik ei taotle märke tegemist ametis.
Kolmandate isikute teavitamiseks on siiski soovitatav nõuda, et amet kannaks rahvusvahelise
registreeringu kohta märke oma registrisse. [Artikkel 4bis(2)]
Rahvusvahelise registreeringu laienemine lepinguosalisse jõustub pärast riigisisese või
regionaalse registreeringu kuupäeva
748.
Enne märke tegemist (vt allpool), peavad ametid kindlaks tegema, et protokolli artikli 4bis lõike
1 nõuded on täidetud, esmajoones, et protokolli artikli 3ter kohane kaitse laiendamine on hilisem
riigisisese/regionaalse registreerimise kuupäevast.
Riigisiseses või regionaalses registreeringus loetletud kaubad ja teenused
749.
Lisaks peab amet kindlaks tegema, et vähemalt mõned riigisiseses/regionaalses
registreeringus loetletud kaubad ja teenused on loetletud ka rahvusvahelises registreeringus. Kuigi
artikli 4bis lõike 1 punktis ii on öeldud „kõik riigisiseses või regionaalses registreeringus loetletud kaubad
ja teenused […]“, ei tohiks seda võtta sõna-sõnalt.
750.
Esitades reegli 21 esialgset teksti Madridi protokolli rakendamise töörühma kuuendal istungil,
mis toimus 2.–4. mail 1994 Genfis, seletas Rahvusvaheline Büroo üksikasjalikult põhimõtet, et
rahvusvaheline registreering, mis asendab riigisisest/regionaalset registreeringut, võib seda hõlmata
99
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osaliselt. See on sätestatud kommentaarides Madridi kokkuleppe ja protokolli ühise juhendi reeglite
esialgse teksti kohta lõikes 9916. Need kommentaarid on asjakohased, sest reegli 21 esialgne tekst
vastab praegu kehtiva reeglistiku tekstile.
751.
Eespool nimetatud dokumendi lõikes 99 on öeldud: „Tuleb tunnistada, et kokkuleppes ega
protokollis ei ole sätestatud midagi sellist, mis takistaks lepinguosalisel kontrollida, et kõik riigisiseses
või regionaalses registreeringus loetletud kaubad ja teenused oleksid loetletud ka rahvusvahelises
registreeringus (vt protokolli artikli 4bis lõike 1 punkti ii). Siinjuures tuleb rõhutada, et sõna „loetletud“
tuleb mõista nii, et see katab sõna „hõlmatud“. Näiteks kui rahvusvaheline registreering hõlmab
alkoholjooke ja lepinguosalist, kus sama märk on registreeritud veinide suhtes, hõlmab asendamine
ainult veine ning rahvusvahelise registreeringu omanik saab riigisisesest või regionaalsest
registreeringust tulenevaid varasemaid õigusi kasutada ka siis, kui riigisisest või regionaalset
registreeringut ei pikendata. Teisest küljest, kui rahvusvaheline registreering hõlmab veine ja
lepinguosalist, kus sama märk on registreeritud alkoholjookide või veinide ning piiritusjookide suhtes,
hõlmab asendamine veine, ja kui omanik soovib riigisisest või regionaalset registreeringut jõus hoida
kaupade (või teenuste) suhtes, mida rahvusvaheline registreering ei hõlma, peab ta kehtivuse
lõppemise korral taotlema riigisisese või regionaalse registreeringu kehtivusaja pikendamist nende
kaupade (või teenuste) suhtes.“
752.
Lepinguosaliste ametid on järginud artikli 4bis lõike 1 ja asendamise ulatuse kahte eri
tõlgendust:
(i) sõna-sõnaline tõlgendus, mille alusel nõuti, et kõik riigisiseses/regionaalses
registreeringus loetletud kaubad ja teenused, mida asendamine puudutab, oleksid
hõlmatud rahvusvahelise regisrteeringuga;
(ii) paindlikum tõlgendus, mille alusel peeti õigeks osalist asendamist.
Protokolli artikli 4bis ja reegli 21 õigusliku ajaloo järgi on aga selge, et asendamine oli kavandatud
osalise ja täielikuna.
753.
Rahvusvahelise registreeringu ja riigisisese/regionaalse registreeringu kaupade ning teenuste
loetelud ei pea olema identsed. Rahvusvahelise registreeringu loetelu võib olla ulatuselt laiem või
kitsam, aga seal peab sisalduma kaupu ja teenuseid, mis kattuvad, st neid hõlmavad nii
riigisisene/regionaalne registreering kui ka rahvusvaheline registreering. Kattuvate kaupade ja teenuste
nimetused ei pea olema samad, kuid need peavad olema samaväärsed.
754.
Madridi süsteemi töörühm otsustas 18. istungil oktoobris 2020 17 soovitada assambleel muuta
reeglit 21 muudatuste jõustumisega 2021. aastal ja eesmärgiga selgitada, et asendamine võib olla
osaline. Paljud lepinguosaliste ametid juba aktsepteerivad osalist asendamist lisaks täielikule
asendamisele, kuid mitmel lepinguosalisel on vaja aega, et reegli 21 muudatuste rakendamiseks muuta
kohalikke õigusakte. Tehti ettepanek, et reegli 21 muudatused jõustuvad 1. novembril 2021. Lisaks tehti
ettepanek, et reegli 40 alusel kehtestataks üleminekuperiood, millega sätestatakse, et osalist
asendamist puudutav muudatus ei ole kohustuslik kuni 1. veebruarini 2025.
Riigisisese või regionaalse registreeringu asendamise mõju
755.
Riigisisene/regionaalne registreering ja rahvusvaheline registreering, mis seda osaliselt või
täielikult asendab, peavad saama koos eksisteerida. Asendamine iseenesest ei eelda ega nõua
riigisisese/regionaalse registreeringu tühistamist. See peab olema omaniku otsus, kas pikendada
riigisisest/regionaalset registreeringut või mitte. Selline kooseksisteerimine annab omanikule võimaluse
vältida kaubamärgi kaitse kaotust, kui rahvusvaheline registreering kaotab kehtivuse viieaastase
sõltuvusperioodi jooksul. [Artikkel 6(2)]
756.
Osaline asendamine võib toimuda näiteks järgnevalt. Varasem riigisisene/regionaalne
registreering hõlmab rõivaid, peakatteid ja jalanõusid klassis 25, samas rahvusvaheline registreering

Vaata dokumendi GT/PM/VI/3 „Comments on Some of the Rules of the Draft Regulations Under the Madrid
Agreement and the Madrid Protocol“ lõiget 99.
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https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_4.pdf.
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hõlmab ainult rõivaid klassis 25. Riigisisesesse/regionaalsesse registrisse võib märkida, et varasem
riigisisene/regionaalne registreering on asendatud ainult rõivaste suhtes klassis 25. Kui omanik otsustab
hiljem varasema riigisisese/regionaalse õiguse pikendamata jätta, ei ole märgil enam kaitset klassis 25
muude kaupade suhtes peale rõivaste. Riigisisesest/regionaalsest registrist on aga näha, et märgil on
kaitse rõivaste suhtes klassis 25 rahvusvahelise registreeringu kaudu varasema riigisisese/regionaalse
registreeringu kaitse alguse kuupäevast alates.
757.
Omaniku ülesanne on tagada, et protokolli artikli 4bis tingimused oleksid iga üksikjuhtumi puhul
tegelikult täidetud. Teisisõnu, kui tingimused on täidetud, siis asendamine jõustub ja ametis märke
tegemise nõue on võimalus, mida omanik võib kasutada või mitte. Lisaks tingimustele varasemate
õiguste suhtes, protokollis rohkem asendamise mõju ei täpsustata.
Märke tegemine
758.
Vastavalt protokolli artikli 4bis lõikele 2 peab amet, kelle riigisiseses/regionaalses registris märk
on, tegema sellekohase nõude korral märke rahvusvahelise registreeringu kohta oma registrisse. Kui
omanik taotleb, et märgitud lepinguosalise amet teeks asendamise toimumise kohta märke oma
riigisisesesse/regionaalsesse registrisse, tehakse seda vastavalt selle ameti toimingutele. See
tähendab, et omanik peab esitama taotluse otse asjaomasesse ametisse, võib-olla kohaliku esindaja
kaudu, kasutades kohalikku vormi ja vajadusel makstes lõivu. Rohkem teavet eri ametite menetluse
kohta saab ametitest või andmebaasist WIPO veebilehel 18.
759.
Kui märgitud lepinguosalise amet on omaniku taotluse tulemusena teinud oma registrisse
märke, et riigisisene/regionaalne registreering on asendatud rahvusvahelise registreeringuga, peab
amet sellest teatama Rahvusvahelisele Büroole. See on sätestatud reegli 21 lõikes 1 19.
760.
Selles teates Rahvusvahelisele Büroole peab märkima rahvusvahelise registreeringu numbri,
asendatava riigisisese/regionaalse registreeringu taotluse kuupäeva ja numbri, registreeringu kuupäeva
ja numbri ning prioriteedikuupäeva (kui see on olemas). Kui asendamine puudutab ainult osa
rahvusvahelises registreeringus loetletud kaupadest ja teenustest, tuleb nimetada need kaubad ning
teenused. Lisaks peab teates sisalduma teave riigisisese/regionaalse registreeringuga saadud muude
õiguste kohta20. Rahvusvaheline Büroo on koostanud ametitele kasutamiseks näidisvormid,
asendamise jaoks on loodud vorm MF1721.
761.
Rahvusvaheline Büroo kannab teatatud andmed rahvusvahelisse registrisse nõuetekohase
teate kättesaamise kuupäevaga ja teatab sellest omanikule. Samuti avaldab ta andmed bülletäänis.
Ameti jaoks on märke tegemise eesmärk tagada, et teave asendamise kohta on
riigisiseses/regionaalses ja rahvusvahelises registris kolmandatele isikutele kättesaadav. [Reegel 21]
[Reegel 32(1)(a)(xi)]
762.
Asendamine on küll Madridi süsteemi aluspõhimõte ja potentsiaalselt üks atraktiivsemaid jooni,
kuid seda kasutatakse vähe. Näiteks 2020. aasta märtsiks oli Rahvusvahelisse Büroosse saabunud ja
registrisse kantud ainult umbes 1600 teadet ametitest asendamise märgete kohta vastavalt protokolli
artikli 4bis lõikele 2.
763.
Asendamine võimaldab omanikule lihtsamat ja koondatud kaubamärgiportfelli haldamist,
kogudes kõik varem omandatud riigisisesed/regionaalsed õigused ühe rahvusvahelise registreeringu
alla. Asendamine vähendaks halduskulusid, sest oleks vajadus jälgida ja jõus hoida ainult ühte
registreeringut (rahvusvahelist registreeringut) ühe pikendamise tähtajaga ning puuduks vajadus
kohalike esindajate järele.
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https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember.
Reegel 21 loodi pärast ühise juhendi kehtestamist, mis jõustus 1. aprillil 1996. Kokkuleppe reeglistikus
võrdväärset toimingut ei olnud.
20 Järgides töörühma soovitusi võittis assamblee oma 37. istungil (21. erakorralisel istungil) vastu reegli 21 lõike 1
muudatuse, laiendades selle ulatust ja lubades ametitel saata Rahvusvahelisele Büroole teavet
riigisisese/regionaalse registreeringuga saadud „muude õiguste“ kohta. Järgnev muudatus jõustus 1. aprillil 2007:
„Teade võib ühtlasi sisaldada riigisisese/regionaalse registreeringuga saadud teiste õigustega seotud teavet, mis
esitatakse Rahvusvahelise Büroo ja asjaomase ameti vahel kokkulepitud vormis.“
21 https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/contracting_parties/pdf/model_form_17.pdf.
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764.
Riigisisese/regionaalse registreeringu asendamisest sõltumata on rahvsuvahelise
registreeringu omaniku huvides pikendada riigisisest/regionaalset registreeringut viieaastase perioodi
jooksul, mil rahvusvaheline registreering sõltub põhimärgi saatusest.
Asendamine ja BREXIT
765.
Alates 1. jaanuarist 2021 ei hõlma ELi märkimine rahvusvahelises registreeringus enam
Ühendkuningriiki (ÜK). Kui EUIPO on andnud märgile kaitse ELis enne 31. detsembrit 2020, loob ÜK
amet selle põhjal ja samas ulatuses automaatselt riigisisese õiguse (võrreldava õiguse) ÜKs.
Õiguskaitse ÜKs ei ole enam osa rahvusvahelisest registreeringust ja ELi märkimisest, aga omanikul
on nüüd riigisisene õigus ÜKs, mis kajastab ELi märkimise ulatust. Kui ELi märkimise suhtes oli
31. detsembril 2020 EUIPOs menetlus pooleli, on omanikul võimalus esitada riigisisene taotlus ÜK
ametile ELi märkimise (rahvusvahelise registreerimise või hilisema märkimise) kuupäevaga.
766.
Kui omanik soovib eespool kirjeldatud olukorras, et ÜKs oleks märgil õiguskaitse
rahvusvahelise registreeringu kaudu, tuleb ÜK suhtes teha hilisem märkimine. Kui protokolli artikli 4bis
tingimused on täidetud, saab omanik hiljem taotleda ÜK ametis märke tegemist riigisisese registreeringu
asendamise kohta. Sel moel on ÜK riigisisesest registrist näha, et märgil oli riigisisene kaitse ÜKs alates
rahvusvahelises registreeringus ELi märkimise kuupäevast.

Vanemuse nõuet puudutavad asjaolud
767.
Kui rahvusvahelises registris on registreeritud vanemuse nõue ELi märkimise suhtes (vt lõikeid
278 kuni 280), teeb sellele nõudele ekspertiisi EUIPO, kes võib seda aktsepteerida või sellest keelduda
vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Kui EUIPO keeldub nõude kehtivust tunnistamast, teatab ta
vastavast otsusest Rahvusvahelisele Büroole siis, kui otsus on lõplik. Teisest küljest, kui EUIPO
aktsepteerib vanemuse nõuet, ei ole vaja Rahvusvahelist Bürood sellest teavitada, kuna vanemuse
nõude registrikannet rahvusvahelises registris ja selle avaldamist bülletäänis ei ole vaja muuta. [Reegel
21bis(1)]
768.
ELi kaubamärgimäärus võimaldab ELi kaubamärgi registreeringule vanemuse nõuet hiljem
esitada. Kui EL on märgitud rahvusvahelises registreeringus, tuleb selline „hilisem“ vanemuse nõue
esitada otse EUIPOle. Kui EUIPO keeldub vanemuse nõudest pärast ekspertiisi, ei ole EUIPOl vaja
saata Rahvusvahelisele Büroole vastavat teadet (kuna ei ole vaja midagi rahvusvahelisse registrisse
kanda). Seega ainult siis, kui EUIPO on hilisema vanemuse nõude aktsepteerinud, tuleb vastav teave
saata Rahvusvahelisele Büroole. Teatada tuleb järgmised andmed: [Reegel 21bis(2)]
(i) asjaomase rahvusvahelise registreeringu number,
(ii) liikmesriik või -riigid, kus või mille suhtes on varasem märk registreeritud, koos selle
varasema märgi registreeringu jõustumiskuupäeva ja vastava registreeringu numbriga.
769.
ELi kaubamärgisüsteemis võib EUIPO aktsepteeritud vanemuse nõue hiljem kehtetuks
muutuda (esmajoones pärast tagasi võtmist või tühistamist). Seega kui vastav vanemuse nõue on juba
kantud rahvusvahelisse registrisse, peab EUIPO teatama Rahvusvahelisele Büroole kõigist täiendavaist
lõplikest otsustest, k.a tagasivõtmine ja tühistamine, mis mõjutavad seda vanemuse nõuet. [Reegel
21bis(3)]
770.
Kogu teave, mis saadetakse Rahvusvahelisele Büroole vastavalt eelmistele lõigetele, kantakse
rahvusvahelisse registrisse ja avaldatakse bülletäänis. [Reegel 21bis(4)] [Reegel 32(1)(a)(xi)]

RAHVUSVAHELISTE REGISTREERINGUTE JÄRJEPIDEVUS
ÕIGUSJÄRGLASES RIIGIS
771.
Käesolevad lõiked käsitlevad rahvusvahelise registreeringu kaitset, kui märgitud riigis on
toimunud muudatused, mille tulemusena osa selle riigi (õiguseelneja lepinguosalise) territooriumist
muutub iseseisvaks (õigusjärglaseks) riigiks. Sellisel juhul võib õigusjärglane riik esitada peadirektorile
järjepidevusavalduse, mille alusel kohaldab õigusjärglane riik protokolli. [Reegel 39]
772.
Omanik, kelle rahvusvahelise registreeringu toime laieneb õiguseelneja lepinguosalisele ja
kehtib varasemast kuupäevast kui õigusjärglase riigi teatatud kuupäev, saab Rahvusvaheliselt Büroolt
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teate. Omanik saab oma rahvusvahelisele registreeringule tagada jätkuva kaitse õigusjärglases riigis,
esitades Rahvusvahelisele Büroole kuue kuu jooksul teate kuupäevast arvates taotluse rahvusvahelise
registreeringu järjepidevuse kohta õigusjärglases riigis ja tasudes sama kuuekuulise tähtaja jooksul
Rahvusvahelisele Büroole lõivu, mille määr on kehtestatud reeglistikus. Osa sellest lõivust edastab
Rahvusvaheline Büroo õigusjärglasele riigile. [Reegel 39(1)]
773.
Kui omanikul ei ole õnnestunud kinni pidada kuuekuulisest tähtajast õigusjärglases riigis
rahvusvahelise registreeringu järjepidevuse taotlemiseks ja vastava lõivu tasumiseks Rahvusvahelisele
Büroole, on tal võimalus taotleda menetluse jätkamist. Menetluse jätkamise taotlus tuleb esitada
Rahvusvahelisele Büroole ametlikul vormil MM20 kahe kuu jooksul tähtaja lõpust arvates. Koos
taotlusega peavad olema täidetud kõik nõuded, millega seoses tähtaeg anti, ja tuleb tasuda menetluse
jätkamise lõiv. Täpsemaid üksikasju menetluse jätkamise leevendusmeetme kohta vaata lõigetest 145
kuni 149. [Reegel 5bis]
774.
Kui jätkuva kaitse taotlemiseks ettenähtud tähtaeg on lõppenud, saab rahvusvahelist
registreeringut asjaomases lepinguosalises kaitsta ainult hilisema märkimisega.
775.
Taotluse ja lõivu laekumise korral teatab Rahvusvaheline Büroo sellest õigusjärglase riigi
ametile ja teeb vastava kande rahvusvahelisse registrisse. Samuti avaldab ta need andmed bülletäänis.
[Reegel 39(3)]
776.
Õigusjärglane riik võib keelduda rahvusvahelisele registreeringule kaitse andmisest vaid juhul,
kui kaitse laienemise suhtes õiguseelneja lepinguosalisele ei ole lõppenud protokolli artikli 5 lõikes 2
nimetatud tähtaeg. Reegli 39 lõige 4 ei takista aga õigusjärglase riigi ametil pärast protokolli artikli 5
lõikes 2 kehtestatud tähtaja lõppu teatada lõplikust otsusest kaitse andmisest keeldumise kohta, millest
tavaliselt teatas Rahvusvahelisele Büroole õiguseelneja lepinguosaline (enne õigusjärglase tekkimist),
rahvusvahelise registreeringu puhul, mille kohta on tehtud õigusjärglases riigis järjepidevuse avaldus.
[Reegel 39(4)]
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