Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli reeglistik

Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli reeglistik
(jõustunud 01.02.2021)
Reeglite nimestik
I peatükk. Üldsätted
Reegel 1. Lühendväljendid
Reegel 1bis. [Kustutatud]
Reegel 2. Suhtlemine Rahvusvahelise Bürooga
Reegel 3. Esindatus suhtlemisel Rahvusvahelise Bürooga
Reegel 4. Tähtaegade arvestamine
Reegel 5. Häired posti-, kulleri- ja arvutisides
Reegel 5bis. Menetluse jätkamine
Reegel 6. Keeled
Reegel 7. Mõningatest erinõuetest teatamine
II peatükk. Rahvusvahelised taotlused
Reegel 8. Mitu taotlejat
Reegel 9. Rahvusvahelisele taotlusele esitatavad nõuded
Reegel 10. Rahvusvahelise taotlusega seotud lõivud
Reegel 11. Puudused, mis ei ole seotud kaupade ja teenuste klassifitseerimise või nimetamisega
Reegel 12. Kaupade ja teenuste klassifitseerimise puudused
Reegel 13. Kaupade ja teenuste nimetamise puudused
III peatükk. Rahvusvahelised registreeringud
Reegel 14. Märgi kandmine rahvusvahelisse registrisse
Reegel 15. Rahvusvahelise registreerimise kuupäev
IV peatükk. Lepinguosalistega seotud asjaolud, mis mõjutavad rahvusvahelist registreeringut
Reegel 16. Protestil põhinevast esialgsest keeldumisest teatamise võimalus protokolli artikli 5 lõike 2
punkti c kohaselt.
Reegel 17. Esialgne keeldumine.
Reegel 18. Nõuetele mittevastav esialgse keeldumise teade
Reegel 18bis.Märgi vahepealne staatus märgitud lepinguosalises.
Reegel 18ter. Lõplik korraldus märgi staatuse kohta märgitud lepinguosalises.
Reegel 19. Kehtetuks tunnistamine märgitud lepinguosaliste puhul
Reegel 20. Omaniku käsutamisõiguse piiramine
Reegel 20bis. Litsentsid
Reegel 21. Riigisisese või regionaalse registreeringu asendamine rahvusvahelise registreeringuga
Reegel 21bis. Muud andmed vanemuse nõude kohta
Reegel 22. Põhitaotluse, sellest tuleneva registreeringu või põhiregistreeringu kehtetuks muutumine
Reegel 23. Põhitaotluste, nendest tulenevate registreeringute või põhiregistreeringute jagamine või
liitmine
V peatükk. Hilisem märkimine; muudatused
Reegel 24. Märkimine pärast rahvusvahelist registreerimist
Reegel 25. Registrikande tegemise taotlus
Reegel 26. Reegli 25 kohase registrikande tegemise taotluse puudused
Reegel 27. Reegli 25 kohase registrikande tegemine ja sellest teatamine; avaldus selle kohta, et omaniku
muutumine või piirang on kehtetu
1

Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli reeglistik
Reegel 27bis. Rahvusvahelise registreeringu jagamine
Reegel 27ter. Rahvusvaheliste registreeringute liitmine
Reegel 28. Parandused rahvusvahelises registris
VI peatükk. Pikendamine
Reegel 29. Mitteametlik teade kehtivuse lõppemise kohta
Reegel 30. Pikendamise üksikasjad
Reegel 31. Pikendamise registrisse kandmine; teatamine ja tunnistus
VII peatükk. Ametlik bülletään ja andmebaas
Reegel 32. Ametlik bülletään
Reegel 33. Elektrooniline andmebaas
VIII peatükk. Lõivud
Reegel 34. Lõivude määrad ja tasumine
Reegel 35. Tasumisel kasutatav valuuta
Reegel 36. Lõivust vabastamine
Reegel 37. Lisalõivude ja täiendavate lõivude jagunemine
Reegel 38. Individuaallõivude kandmine asjassepuutuvate lepinguosaliste arvele
IX peatükk. Mitmesugust
Reegel 39. Rahvusvahelise registreeringu järjepidevus mõningates õigusjärglastes riikides
Reegel 40. Jõustumine; ajutised sätted
Reegel 41. Haldusjuhend
I peatükk
Üldsätted
Reegel 1
Lühendväljendid
Käesolevas reeglistikus:
(i)

kokkulepe - märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkulepe 14. aprillist
1891, uuesti läbi vaadatud Stockholmis 14. juulil 1967 ja parandatud 28. septembril
1979;

(ii)

protokoll - märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll,
vastu võetud Madridis 27. juunil 1989. aastal;

(iii)

lepinguosaline - protokolliga ühinenud riik või riikidevaheline organisatsioon;

(iv)

lepinguosaline riik - lepinguosaline riik;

(v)

lepinguosaline organisatsioon - lepinguosaline riikidevaheline organisatsioon;

(vi)

rahvusvaheline registreering - märgi registreering, mis kehtib kas kokkuleppe või
protokolli või mõlema järgi;

(vii)

rahvusvaheline taotlus - rahvusvahelise registreerimise taotlus, mis on esitatud
protokolli alusel;

(viii)

[kustutatud]

(ix)

[kustutatud]
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(x)

[kustutatud]

(xi)

taotleja - füüsiline või juriidiline isik, kelle nimel rahvusvaheline taotlus esitatakse;

(xii)

juriidiline isik – firma, ühing või muu ühendus või organisatsioon, kes vastavalt tema
suhtes rakendatavale seadusele võib omandada õigusi, võtta endale kohustusi ja
algatada kohtus hagi või esineda kostjana;

(xiii)

põhitaotlus – märgi registreerimise taotlus, mis on esitatud lepinguosalise ametisse
ning mis on aluseks märgi rahvusvahelise registreerimise taotlusele;

(xiv)

põhiregistreering – lepinguosalise ameti välja antud märgi registreering, mis on
aluseks selle märgi rahvusvahelise registreerimise taotlusele;

(xv)

märkimine – kaitse laiendamise taotlus (territoriaalne laiendamine) kooskõlas
protokolli artikli 3ter lõikega 1 või 2; tähendab ka rahvusvahelisse registrisse kantud
laiendamist;

(xvi)

märgitud lepinguosaline – lepinguosaline, kelle suhtes on taotletud kaitse laiendamist
(territoriaalset laiendamist) kooskõlas protokolli artikli 3ter lõikega 1 või 2 või kelle
suhtes on nimetatud laiendamine kantud rahvusvahelisse registrisse;

(xvii)

[kustutatud]

(xviii)

[kustutatud]

(xix)

esialgsest keeldumisest teatamine – märgitud lepinguosalise ameti avaldus vastavalt
protokolli artikli 5 lõikele 1;

(xixbis) kehtetuks tunnistamine – märgitud lepinguosalise pädeva ametiasutuse (haldusasutuse või kohtu) otsus, millega tühistatakse või kustutatakse rahvusvahelise
registreeringu kehtivus selle lepinguosalise territooriumil kõigi või osa kaupade või
teenuste suhtes, millele nimetatud lepinguosalise märkimine laieneb;
(xx)

ametlik bülletään – reeglis 32 nimetatud perioodikaväljaanne;

(xxi)

omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle nimel on rahvusvaheline registreering
rahvusvahelises registris;

(xxii)

kujundelementide rahvusvaheline klassifikatsioon – klassifikatsioon, mis on
kehtestatud 12. juuni 1973. aasta märkide kujundelementide rahvusvahelise
klassifikatsiooni Viini kokkuleppe alusel;

(xxiii)

kaupade ja teenuste rahvusvaheline klassifikatsioon – klassifikatsioon, mis on
kehtestatud 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja
teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe alusel, uuesti läbi
vaadatud Stockholmis 14. juulil 1967. aastal ja Genfis 13. mail 1977. aastal;

(xxiv)

rahvusvaheline register – Rahvusvahelise Büroo ametlik andmestik rahvusvaheliste
registreeringute kohta, mis sisaldab protokolli või reeglistikuga nõutavaid või
lubatavaid andmeid, olenemata nende säilitamise vahendist;

(xxv)

amet – lepinguosalise amet, kes vastutab märkide registreerimise eest, või protokolli
artiklis 9quater nimetatud ühine amet;

(xxvi)

päritoluamet – protokolli artikli 2 lõikes 2 defineeritud päritoluamet;

(xxvibis) omaniku lepinguosaline:
-

lepinguosaline, kelle amet on päritoluamet, või

-

kui registrisse on kantud omaniku muutumine või õigusjärglase riigi puhul
lepinguosaline või üks lepinguosalistest, kelle suhtes täidab omanik
rahvusvahelise registreeringu omanikuks olemise tingimusi vastavalt protokolli
artiklile 2;
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(xxvii)

ametlik vorm – Rahvusvahelise Büroo kehtestatud vorm või teised sama sisu ja
formaadiga vormid;

(xxviii)

ettenähtud lõiv – tasumisele kuuluv lõiv, mis sisaldub lõivude loetelus;

(xxix)

peadirektor – Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni peadirektor;

(xxx)

Rahvusvaheline Büroo – Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvaheline Büroo.

(xxxi)

haldusjuhend – reeglis 41 nimetatud haldusjuhend.
Reegel 1bis
[kustutatud]
Reegel 2
Suhtlemine Rahvusvahelise Bürooga

Rahvusvahelisele Büroole saadetavad dokumendid ja kirjad peavad olema vormistatud vastavalt
haldusjuhendile.
Reegel 3
Esindatus suhtlemisel Rahvusvahelise Bürooga
(1) [Esindaja; esindajate arv]
(a) Taotlejal või omanikul võib suhtlemisel Rahvusvahelise Bürooga olla esindaja.
(b) Taotlejal või omanikul võib olla ainult üks esindaja. Kui esindaja määramisel viidatakse
mitmele esindajale, loetakse esindajaks vaid neist esimesena nimetatu, kes kantakse
esindajana ka registrisse.
(c) Kui Rahvusvahelisele Büroole on esindajana märgitud patendi- või kaubamärgivolinikest
koosnev osaühing või firma, loetakse seda üheks esindajaks.
(2) [Esindaja määramine]
(a) Esindaja võib määrata rahvusvahelises taotluses või hilisemas märkimises või vastavalt
reeglile 25 esitatud taotluses. Haldusjuhendi nõuetele vastavalt tuleb märkida esindaja nimi,
aadress ja e-posti aadress.
(b) Esindaja võib määrata ka eraldi dokumendis, mis võib kehtida sama taotleja või omaniku ühe
või mitme rahvusvahelise taotluse või rahvusvahelise registreeringu kohta. Nimetatud
dokumendi peab Rahvusvahelisele Büroole esitama
(i)

taotleja, omanik või määratud esindaja, või

(ii) omaniku lepinguosalise amet.
Dokumendi peab olema allkirjastanud taotleja või omanik või amet, kelle kaudu see on
esitatud.
(3) [Nõuetele mittevastav määramine]
(a) Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et esindaja määramine ei vasta lõike 2 nõuetele, teatab ta
sellest taotlejale või omanikule, esindajaks esitatud isikule ning ametile, kui saatjaks või
edastajaks on amet.
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(b) Kuni lõikes 2 sätestatud nõuded ei ole täidetud, saadab Rahvusvaheline Büroo kõik
asjaomased teated taotlejale või omanikule, kuid mitte arvatavale volinikule.
(4) [Esindaja määramise registrisse kandmine ja määramisest teatamine; määramise jõustumise kuupäev]
(a) Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et esindaja määramine vastab nõuetele, kantakse
rahvusvahelisse registrisse asjaolu, et taotlejal või omanikul on esindaja, samuti esindaja
nimi, aadress ja e-posti aadress. Sellisel juhul jõustub määramine kuupäeval, mil
Rahvusvaheline Büroo sai kätte rahvusvahelise taotluse, hilisema märkimise, taotluse või
dokumendi, millega on määratud esindaja.
(b) Rahvusvaheline Büroo teatab vastavalt punktile a tehtud registrikandest taotlejale või
omanikule, viimati nimetatud juhul ka märgitud lepinguosaliste ametitele, ja esindajale. Kui
määramine toimus ameti esitatud eraldi dokumendis, teatab Rahvusvaheline Büroo
registrikandest ka sellele ametile.
(5) [Esindaja määramisest tulenevad asjaolud]
(a) Kui käesolevas reeglistikus ei ole sätestatud teisiti, asendab lõike 4 punkti a kohaselt
registrisse kantud esindaja allkiri taotleja või omaniku allkirja.
(b) Kui käesolevas reeglistikus ei ole nõutud ettepaneku, teate või muu dokumendi või kirja
adresseerimist nii taotlejale või omanikule kui ka esindajale, adresseerib Rahvusvaheline
Büroo lõike 4 punkti a kohaselt registrisse kantud esindajale kõik kutsed, teated või muud
dokumendid või kirjad, mis tuleks esindaja puudumisel saata taotlejale või omanikule; selline
kõigi kutsete, teadete või muude dokumentide või kirjade saatmine nimetatud esindajale on
samaväärne nende saatmisega taotlejale või omanikule.
(c) Kõik lõike 4 punkti a kohaselt registrisse kantud esindajalt Rahvusvahelisele Büroole
saadetud dokumendid või kirjad on samaväärsed taotleja või omaniku saadetud dokumentide
ja kirjadega.
(6) [Registrikande tühistamine; tühistamise jõustumise kuupäev]
(a) Lõike 4 kohaselt tehtud registrikanne tühistatakse, kui seda nõutakse taotleja, omaniku või
esindaja allkirjastatud dokumendis. Rahvusvaheline Büroo tühistab registrikande ex officio
juhul, kui on määratud uus esindaja või kui registrisse on tehtud omaniku muutumise kanne ja
rahvusvahelise registreeringu uus omanik ei ole määranud uut esindajat.
(b) Vastavalt lõikele c jõustub tühistamine kuupäeval, mil Rahvusvaheline Büroo saab kätte
sellekohase teate.
(c) Kui tühistamist nõuab esindaja, ei jõustu see enne
(i)

kuupäeva, mil Rahvusvaheline Büroo saab kätte uue esindaja määramise teate;

(ii) kahe kuu möödumist
kättesaamisest.

esindaja

saadetud

registrikande

tühistamise

taotluse

Kuni tühistamise jõustumise kuupäevani saadab Rahvusvaheline Büroo kõik lõike 5 punktis b
nimetatud dokumendid või kirjad nii taotlejale või omanikule kui ka esindajale.
(d) Kui Rahvusvaheline Büroo on esindaja saadetud tühistamise taotluse kätte saanud, teatab ta
sellest taotlejale või omanikule ja lisab teatele koopiad kõikidest dokumentidest või kirjadest,
mis on saadetud esindajale või mille Rahvusvaheline Büroo on saanud esindajalt kuue kuu
jooksul enne teate kuupäeva.
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(e) Kui tühistamise jõustumiskuupäev on teada, teatab Rahvusvaheline Büroo tühistamisest ja
selle jõustumisest esindajale, kelle kohta tehtud registrikanne on tühistatud, taotlejale või
omanikule ning ka ametile, kui esindajat volitav määramisdokument on esitatud ameti kaudu.
(f)

Omaniku või omaniku esindaja nõudel tehtud tühistamisest teatatakse ka märgitud
lepinguosaliste ametitele.
Reegel 4
Tähtaegade arvestamine

(1) [Aastates arvestatavad perioodid] Aastates arvestatav periood lõpeb vastava arvu aastate pärast
samal kuul ja samal kuupäeval, millest perioodi hakati arvestama, välja arvatud juhud, kui periood algas
29. veebruaril ning perioodi lõpu aasta veebruarikuu lõpeb 28. kuupäevaga; viimasel juhul lõpeb mainitud
periood 28. veebruaril.
(2) [Kuudes arvestatavad perioodid] Kuudes arvestatav periood lõpeb vastava arvu kuude pärast samal
kuupäeval, millest perioodi hakati arvestama, välja arvatud juhud, kui perioodi lõpu hilisemas kuus ei ole
sama numbriga kuupäeva; viimasel juhul lõpeb mainitud periood kuu viimasel päeval.
(3) [Päevades arvestatavad perioodid] Päevades arvestatav periood algab toimingu päevale järgneval
päeval ning lõpeb sellele vastavalt.
(4) [Tähtaja lõppemine päeval, mil Rahvusvaheline Büroo või amet ei ole asjaajamisteks avatud] Kui
periood lõpeb päeval, mil Rahvusvaheline Büroo või asjaosaline amet ei ole üldsusele avatud, loetakse
nimetatud periood lõppenuks, arvestamata lõikeid 1 kuni 3, esimesel tähtaja lõppemise kuupäevale
järgneval päeval, mil Rahvusvaheline Büroo või asjaosaline amet on asjaajamiseks avatud.
(5) [Tähtaja lõppemise kuupäeva märkimine] Kõigil juhtudel, mil Rahvusvaheline Büroo teatab tähtaja,
märgib ta vastavalt lõigetele 1 kuni 3 ära nimetatud tähtaja lõppemise kuupäeva.
Reegel 5
Häired posti-, kulleri- ja arvutisides
(1) [Posti teel saadetud dokumendid ja kirjad] Kui huvitatud pool on posti teel saatnud Rahvusvahelisele
Büroole dokumendi või kirja, mis ei ole tähtaegselt kohale jõudnud, on hilinemine vabandatav, kui
huvitatud pool esitab Rahvusvahelist Bürood rahuldava tõendusmaterjali selle kohta,
(i)

et dokument või kiri oli postitatud vähemalt viis päeva enne nimetatud tähtaja lõppu või
et dokument või kiri oli postitatud hiljemalt viis päeva pärast postiside taastamist, kui
kümne päeva jooksul enne tähtaja lõppu oli postiside häiritud sõja, revolutsiooni,
rahvarahutuste, streigi või loodusõnnetuse tõttu või muul põhjusel,

(ii) et postitalitus registreeris postitamise ajal dokumendi või kirja postitamise fakti või
postitamise üksikasjad ning
(iii) et juhtudel, kui mitte kõik postiside liigid ei kindlusta saadetise jõudmist Rahvusvahelisse
Büroosse kahe päevaga postitamisest arvates, on dokument või kiri postitatud sellist liiki
postisaadetisena, mis tavaliselt jõuab Rahvusvahelisse Büroosse kahe päevaga
postitamisest arvates, või saadetud lennupostiga.
(2) [Kullersidega saadetud dokumendid ja kirjad] Kui huvitatud pool on saatnud Rahvusvahelisele Büroole
kullersidega dokumendi või kirja, mis ei ole tähtaegselt kohale jõudnud, on hilinemine vabandatav, kui
huvitatud pool esitab Rahvusvahelist Bürood rahuldava tõendusmaterjali selle kohta,
(i)

et dokument või kiri oli saadetud vähemalt viis päeva enne tähtaja lõppu, või et
dokument või kiri oli saadetud hiljemalt viis päeva pärast kullerside taastamist, kui
kümne päeva jooksul enne tähtaja lõppu oli kulleriteenistus häiritud sõja, revolutsiooni,
rahvarahutuste, streigi või loodusõnnetuse tõttu või muul põhjusel, ning
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(ii) et kullertalitus on saatmise hetkel registreerinud dokumendi või kirja saatmise
üksikasjad.
(3) [Elektrooniliselt saadetud dokumendid ja kirjad] Kui huvitatud pool on saatnud Rahvusvahelisele
Büroole elektrooniliselt dokumendi või kirja, mis ei ole tähtaegselt kohale jõudnud, on hilinemine
vabandatav, kui huvitatud pool esitab Rahvusvahelist Bürood rahuldava tõendusmaterjali selle kohta, et
tähtajast ei peetud kinni tõrgete tõttu arvutisides Rahvusvahelise Bürooga või tõrgete tõttu, mis
mõjutasid arvutisidet huvitatud poole asukohas ja olid põhjustatud huvitatud poole kontrolli alt väljas
olevatest erakorralistest asjaoludest, ning et kiri või dokument saadi kätte hiljemalt viis päeva pärast
arvutiside taastamist.
(4) [Tähtaja ületamise vabandatavus] Tähtaja ületamine on käesoleva reegli kohaselt vabandatav vaid
siis, kui lõikes 1, 2 või 3 nimetatud tõendusmaterjal ja dokument või kiri või vajadusel nende koopiad
jõuavad Rahvusvahelisse Büroosse hiljemalt kuue kuu jooksul pärast tähtaja lõppu.
(5) [Rahvusvaheline taotlus ja hilisem märkimine] Kui Rahvusvaheline Büroo saab rahvusvahelise taotluse
või hilisema märkimise kätte pärast protokolli artikli 3 lõikes 4 ja reegli 24 lõike 6 punktis b nimetatud
kahekuulise perioodi lõppu ning asjaosaline amet märgib ära, et hilinemine oli põhjustatud lõikes 1, 2 või
3 nimetatud asjaoludest, rakendatakse lõiget 1, 2 või 3 ja lõiget 4.
Reegel 5bis
Menetluse jätkamine
(1) [Taotlus]
(a) Kui taotlejal või omanikul ei ole õnnestunud kinni pidada reegli 11 lõigetes 2 ja 3, reegli 20bis
lõikes 2, reegli 24 lõike 5 punktis b, reegli 26 lõikes 2, reegli 34 lõike 3 punkti c alapunktis iii ja
reegli 39 lõikes 1 märgitud või viidatud tähtajast, jätkab Rahvusvaheline Büroo siiski
rahvusvahelise taotluse, hilisema märkimise, makse või käsitletava taotluse menetlust, kui:
(i)

Rahvusvahelisele Büroole on esitatud ametlikul vormil sellekohane taotleja või omaniku
allkirjaga taotlus;

(ii) kahe kuu jooksul eelnimetatud tähtaja lõpust arvates on taotlus kätte saadud, lõivude
loetelus märgitud lõiv on tasutud ja taotlusega koos on täidetud kõik nõuded, millega
seoses tähtaeg anti.
(b) Taotlust, mis ei vasta punkti a alapunktides i ja ii nimetatud nõuetele, ei käsitleta taotlusena ja
teatatakse sellest taotlejale või omanikule.
(2) [Registrisse kandmine ja teatamine] Rahvusvaheline Büroo kannab menetluse jätkamise
rahvusvahelisse registrisse ja teatab sellest taotlejale või omanikule.
Reegel 6
Keeled
(1) [Rahvusvaheline taotlus] Rahvusvaheline taotlus peab olema vastavalt päritoluameti ettekirjutusele
inglise, prantsuse või hispaania keeles, mida tuleb mõista selliselt, et päritoluamet võib lubada taotlejail
valida inglise, prantsuse või hispaania keele vahel.
(2) [Muud kirjad ja dokumendid] Kooskõlas reegli 17 lõike 2 punktiga v ja lõikega 3 peavad kõik kirjad ja
dokumendid, mis puudutavad rahvusvahelist taotlust või rahvusvahelist registreeringut, olema
(i)

inglise, prantsuse või hispaania keeles, kui nimetatud kirjad või dokumendid on
Rahvusvahelisele Büroole adresseerinud taotleja või omanik või amet;

(ii) reegli 7 lõikes 2 sätestatud keeles, kui kiri või dokument kujutab endast märgi
kavatsetava kasutamise avaldust, mis on lisatud rahvusvahelisele taotlusele vastavalt
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reegli 9 lõike 5 punktile f või hilisemale märkimisele vastavalt reegli 24 lõike 3 punkti b
allpunktile i;
(iii) rahvusvahelise taotluse keeles, kui tegemist on Rahvusvaheliselt Büroolt ametile
saadetud teatega, välja arvatud juhul, kui nimetatud amet on Rahvusvahelist Bürood
informeerinud oma soovist saada need teated ingliskeelsena, prantsuskeelsena või
hispaaniakeelsena; kui Rahvusvahelise Büroo saadetud teade puudutab rahvusvahelise
registreeringu kandmist rahvusvahelisse registrisse, siis märgitakse teates ära,
missuguses keeles oli Rahvusvahelisse Büroosse saabunud asjassepuutuv
rahvusvaheline taotlus;
(iv) rahvusvahelise taotluse keeles, kui tegemist on Rahvusvaheliselt Büroolt taotlejale või
omanikule saadetud teatega, välja arvatud juhud, kui taotleja või omanik on avaldanud
soovi saada need teated ingliskeelsetena, prantsuskeelsetena või hispaaniakeelsetena.
(3) [Registrisse kandmine ja publitseerimine]
(a) Rahvusvahelise registreeringu kandmine rahvusvahelisse registrisse ja publitseerimine
ametlikus väljaandes, samuti selle rahvusvahelise registreeringuga seotud andmete
käesoleva reeglistiku kohane registrisse kandmine ja publitseerimine toimub inglise,
prantsuse ja hispaania keeles. Rahvusvahelise registreeringu registrikanne ja publitseerimine
näitavad ära, missuguses keeles oli Rahvusvahelisse Büroosse saabunud rahvusvaheline
taotlus.
(b) Kui tehakse esimene hilisem märkimine selle rahvusvahelise registreeringu suhtes, mis
käesoleva reegli eelmiste versioonide järgi oli publitseeritud ainult prantsuse või ainult inglise
ja prantsuse keeles, siis Rahvusvaheline Büroo publitseerib ametlikus väljaandes lisaks
hilisemale märkimisele rahvusvahelise registreeringu kas inglise ja hispaania keeles ja
taaspublitseerib selle ka prantsuse keeles või publitseerib rahvusvahelise registreeringu
hispaania keeles ja taaspublitseerib selle inglise ja prantsuse keeles, nagu olukord nõuab. See
hilisem märkimine kantakse rahvusvahelisse registrisse inglise, prantsuse ja hispaania
keeles.
(4) [Tõlkimine]
(a) Vastavalt lõike 2 punkti b allpunktidele iii ja iv saadetavate teadete ning vastavalt lõikele 3
toimuva registrisse kandmise ja publitseerimise jaoks vajalikud tõlked teeb Rahvusvaheline
Büroo. Taotleja või omanik võib lisada rahvusvahelisele taotlusele või hilisema märkimise või
muudatuse registrisse kandmise taotlusele rahvusvahelise taotluse või registrisse kandmise
taotluse teksti mis tahes osa esialgse tõlke. Kui Rahvusvaheline Büroo ei pea taotleja tõlget
õigeks, parandab ta tõlke, tehes taotlejale või omanikule ettepaneku esitada ühe kuu jooksul
ettepaneku tegemisest arvates kommentaarid tõlkes tehtud parandustele.
(b) Arvestamata punkti a, ei tõlgi Rahvusvaheline Büroo märki. Kui taotleja või omanik esitab
kooskõlas reegli 9 lõike 4 punkti b allpunktiga iii või reegli 24 lõike 3 punktiga c märgi tõlke või
tõlked, siis ei kontrolli Rahvusvaheline Büroo nende tõlgete õigsust.
Reegel 7
Mõningatest erinõuetest teatamine
(1) [Kustutatud]
(2) [Märgi kasutamise kavatsus] Kui lepinguosaline nõuab märgitud lepinguosalisena märgi kavatsetava
kasutamise avaldust, teatab ta sellest nõudest peadirektorile. Kui see lepinguosaline nõuab, et
avaldusele kirjutaks alla taotleja isiklikult ja avaldus esitataks eraldi ametlikul vormil, mis lisatakse
rahvusvahelisele taotlusele, peab teates sisalduma sellekohane märkus ning nõutava avalduse täpne
sõnastus. Kui lepinguosaline nõuab avalduse esitamist inglise, prantsuse või hispaania keeles,
märgitakse teates ära nõutud keel.
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(3) [Teade]
(a) Kõik lõikes 2 nimetatud teated võib edastada siis, kui lepinguosaline deponeerib protokolli
ratifitseerimise, vastuvõtmise, kinnitamise või sellega ühinemise dokumendi, ning teate
jõustumise kuupäevaks on kuupäev, mil protokoll jõustub teate saatnud lepinguosalise
suhtes. Teate võib edastada ka hiljem ja sellisel juhul jõustub teade kolme kuu möödumisel
selle jõudmisest peadirektori kätte või mõnel hilisemal teates märgitud kuupäeval kõigi
rahvusvaheliste registreeringute suhtes, mille kuupäev on sama või hilisem kui teate
jõustumise kuupäev.
(b) Lõike 2 kohaselt saadetud teated võib igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise teade saadetakse
peadirektorile. Tagasivõtmine jõustub päeval, mil tagasivõtmisteade jõuab peadirektori kätte,
või mõnel hilisemal teates märgitud kuupäeval.
II peatükk
Rahvusvahelised taotlused
Reegel 8
Mitu taotlejat
(1) [Kustutatud]
(2) [Kaks või enam taotlejat] Kaks või enam taotlejat võivad ühiselt esitada rahvusvahelise taotluse, kui
nad on ühiselt esitanud põhitaotluse või kui nad on põhiregistreeringu ühisomanikud ning kui igaühel
neist on vastavalt protokolli artikli 2 lõikele 1 õigus esitada rahvusvaheline taotlus seoses
lepinguosalisega, kelle amet on päritoluamet.
Reegel 9
Rahvusvahelisele taotlusele esitatavad nõuded
(1) [Esitamine] Rahvusvahelise taotluse edastab Rahvusvahelisele Büroole päritoluamet.
(2) [Vorm ja allkiri]
(a) Rahvusvaheline taotlus esitatakse ametlikul vormil.
(b) Rahvusvahelise taotluse allkirjastab päritoluamet ning päritoluameti sellekohasel nõudmisel
ka taotleja. Kui päritoluamet ei nõua taotlejalt rahvusvahelise taotluse allkirjastamist, ent
lubab ka taotlejal sellele alla kirjutada, siis võib taotleja seda teha.
(3) [Lõivud] Rahvusvahelise taotluse puhul ettenähtud lõivud tasutakse vastavalt reeglites 10, 34 ja 35
sätestatule.
(4) [Rahvusvahelise taotluse sisu]
(a) Rahvusvaheline taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente ja andmeid:
(i)

taotleja nimi, mis on märgitud vastavalt haldusjuhendile,

(ii) taotleja aadress, mis on märgitud vastavalt haldusjuhendile, ja e-posti aadress,
(iii) esindaja olemasolu korral tema nimi ja aadress, mis on märgitud vastavalt
haldusjuhendile, ning e-posti aadress,
(iv) kui taotleja soovib vastavalt tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonile kasutada
varasema taotluse prioriteedist tulenevaid eeliseid, siis varasema taotluse prioriteeti
taotlev avaldus, kus on märgitud ära ameti nimetus, kuhu varasem taotlus esitati, ning
varasema taotluse kuupäev ja võimaluse korral varasema taotluse number ning kaubad
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ja teenused, mida varasem taotlus hõlmab, kui varasem taotlus ei hõlma kõiki
rahvusvahelises taotluses loetletud kaupu ja teenuseid,
(v) märgi reproduktsioon, mis mahub ametlikul vormil ettenähtud ruutu; reproduktsioon
peab olema selge ning esitatud kas mustvalgena või värvilisena, sõltuvalt sellest, kas
põhitaotluses või põhiregistreeringus on reproduktsioon mustvalge või värviline,
(vi) kui taotleja soovib, et märki käsitletakse standardtähtedega väljendatud märgina, siis
vastavasisuline avaldus,
(vii) kui põhitaotluses või põhiregistreeringus on esitatud värvi kui märki eristava tunnusjoone
nõudlus või kui taotleja soovib esitada värvi kui märki eristava tunnusjoone nõudluse ja
põhitaotluses või põhiregistreeringus on märk värviline, siis märkus värvi puudutava
nõudluse esitamise kohta ja nõudlusaluse värvi või värvikombinatsiooni sõnaline
määratlus ning märgi üks värviline reproduktsioon, kui vastavalt punktile v esitatud
reproduktsioon on mustvalge,
(viibis) kui põhitaotluse või põhiregistreeringu objektiks olev märk koosneb üksnes ühest või
mitmest värvist, siis vastavasisuline märkus,
(viii) ruumilise märgi põhitaotluse või põhiregistreeringu puhul märge "ruumiline märk",
(ix) helimärgi põhitaotluse või põhiregistreeringu puhul märge "helimärk",
(x) kollektiivmärgi, sertifikaatmärgi või garantiimärgi põhitaotluse või põhiregistreeringu
puhul vastavasisuline märge,
(xi) kui põhitaotlus või põhiregistreering sisaldab märgi sõnalist kirjeldust ja päritoluamet
nõuab kirjelduse lisamist, siis see kirjeldus; kui nimetatud kirjeldus ei ole rahvusvahelise
taotluse keeles, tuleb see esitada rahvusvahelise taotluse keeles,
(xii) kui märk koosneb muudest tähtedest peale ladina tähtede või muudest numbritest peale
araabia või rooma numbrite või sisaldab neid, siis nende transliteratsioon ladina
tähestikus ja araabianumbriline vaste; translitereerimisel ladina tähestikku tuleb järgida
rahvusvahelise taotluse keele foneetikareegleid,
(xiii) kaupade ja teenuste nimetused, millele märgi rahvusvahelist registreerimist taotletakse,
grupeerituna kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni vastavatesse
klassidesse, kusjuures igale grupile eelneb klassi number, esitatuna selle
klassifikatsiooni klasside järjekorras; kaupade ja teenuste nimetused peavad olema
nimetatud täpsete terminite abil, kasutades soovitatavalt eespool mainitud
klassifikatsiooni alfabeetilises nimestikus esinevaid sõnu; rahvusvahelises taotluses
võib piirata kaupade ja teenuste loetelu ühe või mitme märgitud lepinguosalise suhtes;
piirang võib iga lepinguosalise suhtes olla erinev,
(xiv) tasumisele kuuluvate lõivude summa ja tasumise moodus või juhtnöörid nõutava
lõivusumma debiteerimiseks Rahvusvahelise Büroo pangaarvele ning lõive tasuva või
juhtnööre andva lepinguosalise andmed ning
(xv) märgitud lepinguosalised.
(b) Rahvusvahelises taotluses võib sisalduda:
(i)

kui taotleja on füüsiline isik, siis riigi nimetus, kelle kodanik ta on;

(ii) kui taotleja on juriidiline isik, siis selle juriidilise isiku õiguslik olemus ning riik ja vajaduse
korral riigi territoriaalne üksus, kelle seaduse alusel juriidiline isik on moodustatud;
(iii) kui märk koosneb sõnadest, mida saab tõlkida, või sisaldab neid, siis nimetatud sõna või
sõnade inglise-, prantsuse- ja/või hispaaniakeelne tõlge;
(iv) kui taotleja esitab värvi kui märki eristava tunnusjoone nõudluse, siis iga värvi puhul
sõnaline märge nende märgi põhiosade kohta, mis on kaetud nimetatud värviga;
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(v) kui taotleja soovib loobuda kaitse taotlemisest märgi mõnele elemendile, siis
vastavasisuline märkus ja element või elemendid, millele kaitse taotlemisest loobutakse;
(vi) märgi mistahes sõnaline kirjeldus või taotleja soovi korral põhitaotluses või
põhiregistreeringus sisalduv märgi sõnaline kirjeldus, kui ei kohaldu lõike 4 punkti a
allpunkt xi.
(5) [Rahvusvahelise taotluse lisasisu]
(a) [Kustutatud]
(b) Rahvusvaheline taotlus peab sisaldama põhitaotluse või põhiregistreeringu numbrit ja
kuupäeva ning vähemalt ühte järgmistest andmetest:
(i)

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

(ii) kui lepinguosaline, kelle amet on päritoluamet, on organisatsioon, siis nimetatud
organisatsiooni selle liikmesriigi nimetus, kelle kodanik taotleja on;
(iii) asjaolu, et taotleja alaline elukoht on selle lepinguosalise territooriumil, kelle amet on
päritoluamet;
(iv) asjaolu, et taotlejal on tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte selle lepinguosalise
territooriumil, kelle amet on päritoluamet.
(c) Kui lõike 4 punkti a allpunkti ii kohane taotleja aadress ei ole selle lepinguosalise
territooriumil, kelle amet on päritoluamet ja punkti a allpunktis i või ii või punkti b allpunktis iii
või iv on nimetatud, et taotleja alaline elukoht või ettevõte on nimetatud lepinguosalise
territooriumil, siis peab alaline elukoht või ettevõtte aadress olema rahvusvahelises taotluses
märgitud.
(d) Rahvusvaheline taotlus peab sisaldama päritoluameti avaldust, mis tõendab:
(i)

kuupäeva, mil päritoluamet sai kätte taotleja avalduse rahvusvahelise taotluse
esitamiseks Rahvusvahelisele Büroole,

(ii) et rahvusvahelises taotluses märgitud taotleja on kas põhitaotluses märgitud taotleja või
põhiregistreeringus märgitud omanik,
(iii) et kõik lõike 4 punkti a allpunktides viibis kuni xi nimetatud ja rahvusvahelises taotluses
märgitud andmed on märgitud ka põhitaotluses või põhiregistreeringus,
(iv) et rahvusvahelise taotluse objektiks olev märk on sama, mis põhitaotluses või
põhiregistreeringus,
(v) et värvi kui märki eristava tunnusjoone nõudluse esitamisel põhitaotluses või
põhiregistreeringus, sisaldub sama nõudlus ka rahvusvahelises taotluses, või värvi kui
märki eristava tunnusjoone nõudluse esitamisel rahvusvahelises taotluses, ilma et sama
nõudlus esineks põhitaotluses või põhiregistreeringus, esineb põhitaotluses või
põhiregistreeringus sisalduv märk nõudlusaluses värvis või värvikombinatsioonis ning
(vi) et rahvusvahelises taotluses märgitud kaubad ja teenused esinevad põhitaotluse või
põhiregistreeringu kaupade ja teenuste loetelus.
(e) Kui rahvusvahelise taotluse aluseks on kaks või mitu põhitaotlust või põhiregistreeringut,
loetakse punktis d nimetatud avaldus kehtivaks kõigi nende põhitaotluste või
põhiregistreeringute suhtes.
(f)

Kui rahvusvahelises taotluses sisaldub lepinguosalise märkimine, kes on saatnud teate
vastavalt reegli 7 lõikele 2, siis peab rahvusvaheline taotlus sisaldama ka avaldust märgi
kavatsetava kasutamise kohta mainitud lepinguosalise territooriumil; avaldus loetakse
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avalduse esitamist nõudnud lepinguosalise märkimise osaks ja vastavalt selle lepinguosalise
nõudmisele peab see
(i)

olema taotleja enda allkirjaga ning esitatud eraldi ametlikul vormil, mis on lisatud
rahvusvahelisele taotlusele, või

(ii) sisalduma rahvusvahelises taotluses.
(g) Kui rahvusvahelises taotluses on esitatud lepinguosalise organisatsiooni märkimine, võib see
sisaldada ka järgmisi andmeid:
(i)

kui taotleja soovib, vastavalt selle lepinguosalise organisatsiooni seadustele, esitada
nõudlust ühe või mitme varasema märgi vanemusele, mis on registreeritud selle
organisatsiooni liikmesriigis või selle suhtes, siis vastav avaldus, märkides ära
liikmesriigi või liikmesriigid, milles või mille suhtes varasem märk on registreeritud,
vastava registreeringu jõustumise kuupäeva, vastava registreeringu numbri ning kaubad
ja teenused, millele varasem märk on registreeritud. Need andmed peavad olema
ametlikul plangil, mis lisatakse rahvusvahelisele taotlusele;

(ii) kui vastavalt selle lepinguosalise organisatsiooni seadustele peab taotleja lisaks
rahvusvahelise taotluse keelele ära märkima teise töökeele suhtlemiseks selle
lepinguosalise organisatsiooni ametiga, siis viide nimetatud teise keele kohta.
Reegel 10
Rahvusvahelise taotlusega seotud lõivud
(1) [Kustutatud]
(2) [Tasumisele kuuluvad lõivud] Rahvusvahelise taotluse puhul kuuluvad maksmisele põhilõiv, täiendav
lõiv ja/või individuaallõiv ning vajaduse korral lisalõiv, mis on märgitud või millele viidatakse lõivude
loetelu punktis 2. Nimetatud lõivud makstakse kümne aasta eest.
(3) [Kustutatud]
Reegel 11
Puudused, mis ei ole seotud kaupade ja teenuste klassifitseerimise või nimetamisega
(1) [Kustutatud]
(2) [Taotleja kõrvaldatavad puudused]
(a) Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et rahvusvaheline taotlus sisaldab teisi puudusi peale
lõigetes 3, 4 ja 6 ning reeglites 12 ja 13 nimetatute, teatab ta neist taotlejale ning informeerib
samaaegselt ka päritoluametit.
(b) Sellised puudused võib taotleja kõrvaldada kolme kuu jooksul, arvates Rahvusvahelise Büroo
saadetud puuduse teate kuupäevast. Kui puudust ei ole kõrvaldatud kolme kuu jooksul,
arvates Rahvusvahelise Büroo saadetud puuduse teate kuupäevast, siis loetakse, et
rahvusvahelisest taotlusest on loobutud, ning Rahvusvaheline Büroo teatab sellest
samaaegselt taotlejale ja päritoluametile.
(3) [Taotleja või päritoluameti kõrvaldatavad puudused]
(a) Kui päritoluamet on Rahvusvahelisele Büroole tasunud vastavalt reeglile 10 maksmisele
kuuluvad lõivud ning Rahvusvaheline Büroo leiab, et saadud lõivude summa on nõutavast
summast väiksem, siis teatab ta sellest, arvestamata lõiget 2, samaaegselt päritoluametile ja
taotlejale. Teates märgitakse ära puuduva summa suurus.

12

Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli reeglistik
(b) Puuduva summa võib päritoluamet või taotleja tasuda kolme kuu jooksul, arvates
Rahvusvahelise Büroo saadetud teate kuupäevast. Kui kolme kuu jooksul, arvates
Rahvusvahelise Büroo saadetud puuduse teate kuupäevast, ei ole puuduv summa tasutud,
siis loetakse, et rahvusvahelisest taotlusest on loobutud, ning Rahvusvaheline Büroo teatab
sellest samaaegselt päritoluametile ja taotlejale.
(4) [Päritoluameti kõrvaldatavad puudused]
(a) Kui Rahvusvaheline Büroo
(i)

teeb kindlaks, et rahvusvaheline taotlus ei vasta reegli 2 nõuetele või ei ole esitatud reegli
9 lõike 2 punktis a sätestatud ametlikul vormil,

(ii) teeb kindlaks, et rahvusvaheline taotlus sisaldab reegli 15 lõikes 1 nimetatud puudusi,
(iii) leiab, et rahvusvaheline taotlus sisaldab puudusi, mis seonduvad taotleja õigusega
esitada rahvusvaheline taotlus,
(iv) leiab, et rahvusvaheline taotlus sisaldab puudusi, mis seonduvad reegli 9 lõike 5 punktis
d nimetatud päritoluameti avaldusega,
(v) [kustutatud]
(vi) teeb kindlaks, et rahvusvahelisel taotlusel ei ole päritoluameti allkirja, või
(vii) teeb kindlaks, et rahvusvaheline taotlus ei sisalda põhitaotluse või põhiregistreeringu
kuupäeva ja numbrit, teatab ta sellest päritoluametile ning informeerib samaaegselt ka
taotlejat.
(b) Päritoluamet võib nimetatud puudused kõrvaldada kolme kuu jooksul, arvates
Rahvusvahelise Büroo saadetud puuduse teate kuupäevast. Kui puudusi ei ole kolme kuu
jooksul, arvates Rahvusvahelise Büroo puuduse teate kuupäevast kõrvaldatud, siis loetakse,
et rahvusvahelisest taotlusest on loobutud, ning Rahvusvaheline Büroo teatab sellest
samaaegselt päritoluametile ja taotlejale.
(5) [Lõivude tagastamine] Kui vastavalt lõike 2 punktile b, lõikele 3 või lõike 4 punktile b loetakse, et
rahvusvahelisest taotlusest on loobutud, tagastab Rahvusvaheline Büroo lõivud maksnud
lepinguosalisele kõik selle taotlusega seotud lõivud, olles sellest summast maha arvanud summa, mis
võrdub poolega lõivude loetelu punktis 2.1.1 nimetatud põhilõivust.
(6) [Muud puudused, mis on seotud lepinguosalise märkimisega]
(a) Kui vastavalt protokolli artikli 3 lõikele 4 on Rahvusvaheline Büroo saanud rahvusvahelise
taotluse kätte kahe kuu jooksul, arvates nimetatud taotluse päritoluametisse saabumise
kuupäevast, ning Rahvusvaheline Büroo leiab, et vastavalt reegli 9 lõike 5 punktile f on nõutav
avalduse esitamine märgi kavatsetava kasutamise kohta, ent seda avaldust ei ole esitatud või
see ei vasta nõuetele, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest samaaegselt ja viivitamatult
taotlejale ning päritoluametile.
(b) Märgi kavatsetava kasutamise avaldus loetakse Rahvusvahelises Büroos kätte saaduks koos
rahvusvahelise taotlusega, kui Rahvusvaheline Büroo saab puuduva või parandatud avalduse
kätte punktis a nimetatud kahe kuu jooksul.
(c) Kui puuduv või parandatud avaldus saadakse kätte pärast punktis b nimetatud kahekuulist
perioodi, siis loetakse, et rahvusvaheline taotlus ei sisalda lepinguosalise märkimist, mille
puhul on nõutav märgi kavatsetava kasutamise avalduse esitamine. Rahvusvaheline Büroo
teatab sellest samaaegselt taotlejale ning päritoluametile, tagastab selle lepinguosalise
suhtes juba tasutud märkimislõivu ning näitab ära, et nimetatud lepinguosalise märkimine
võib toimuda hilisema märkimisena vastavalt reeglile 24, kui selle märkimisele on lisatud
nõutud avaldus.
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(7) [Taotlus, mida ei käsitleta rahvusvahelise taotlusena] Kui taotleja esitab rahvusvahelise taotluse otse
Rahvusvahelisele Büroole või kui taotlus ei vasta reegli 6 lõikes 1 kehtestatud nõudele, siis ei käsitleta
taotlust rahvusvahelise taotlusena ja see tagastatakse taotluse saatjale.
Reegel 12
Kaupade ja teenuste klassifitseerimise puudused
(1) [Klassifitseerimisettepanek]
(a) Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et reegli 9 lõike 4 punkti a allpunkti xiii nõuded ei ole täidetud,
teeb ta omapoolse klassifitseerimise ja grupeerimise ettepaneku ning saadab teate oma
ettepanekuga päritoluametile, informeerides samal ajal ka taotlejat.
(b) Ettepanekut sisaldavas teates märgitakse ära ka väljapakutud klassifitseerimise ja
grupeerimise tulemusena maksmisele kuuluvate lõivude summa, kui lõivud on ette nähtud.
(2) [Ettepanekust erinev seisukoht] Päritoluamet võib Rahvusvahelisele Büroole väljapakutud
klassifitseerimise ja grupeerimise kohta edastada oma seisukoha kolme kuu jooksul, arvates
ettepanekut sisaldanud teate kuupäevast.
(3) [Ettepaneku meeldetuletus] Kui päritoluamet ei ole kahe kuu jooksul, arvates lõike 1 punktis a
nimetatud teate kuupäevast, edastanud seisukohta väljapakutud klassifitseerimise ja grupeerimise
kohta, saadab Rahvusvaheline Büroo päritoluametile ja taotlejale ettepanekut kordava teate. Selle teate
saatmine ei muuda lõikes 2 nimetatud kolmekuulist perioodi.
(4) [Ettepaneku tagasivõtmine] Kui Rahvusvaheline Büroo võtab lõike 2 järgi edastatud seisukoha
tulemusena oma ettepaneku tagasi, teatab ta sellest päritoluametile ning informeerib samaaegselt ka
taotlejat.
(5) [Ettepaneku muutmine] Kui Rahvusvaheline Büroo muudab lõike 2 järgi edastatud seisukoha
tulemusena oma ettepanekut, teatab ta sellest päritoluametile ning informeerib samaaegselt ka taotlejat
sellisest muudatusest ja sellest tulenevast lõike 1 punktis b nimetatud summa muutumisest.
(6) [Ettepaneku kinnitamine] Kui Rahvusvaheline Büroo, arvestamata lõikes 2 nimetatud seisukohta, jääb
oma ettepaneku juurde, teatab ta sellest päritoluametile ning informeerib samaaegselt ka taotlejat.
(7) [Lõivud]
(a) Kui Rahvusvahelisele Büroole ei ole lõikele 2 vastavat seisukohta edastatud, tuleb lõike 1
punktis b nimetatud summa tasuda nelja kuu jooksul, arvates lõike 1 punktis a nimetatud
teate kuupäevast; kui see jääb tasumata, siis loetakse, et rahvusvahelisest taotlusest on
loobutud, ja Rahvusvaheline Büroo teatab sellest päritoluametile ning informeerib
samaaegselt ka taotlejat.
(b) Kui Rahvusvahelisele Büroole on vastavalt lõikele 2 edastatud seisukoht, tuleb kas lõike 1
punktis b või lõikes 5 nimetatud summa tasuda kolme kuu jooksul, arvates teate kuupäevast,
mille Rahvusvaheline Büroo saatis oma ettepaneku muutmise või selle juurde jäämise kohta
vastavalt lõikele 5 või 6; kui see jääb tasumata, siis loetakse, et rahvusvahelisest taotlusest
on loobutud, ning Rahvusvaheline Büroo teatab sellest päritoluametile ning informeerib
samaaegselt ka taotlejat.
(c) Kui Rahvusvahelisele Büroole on vastavalt lõikele 2 edastatud seisukoht ning selle seisukoha
tulemusena võtab Rahvusvaheline Büroo oma ettepaneku vastavalt lõikele 4 tagasi, siis ei ole
vaja lõike 1 punktis b nimetatud summat tasuda.
(8) [Lõivude tagastamine] Kui vastavalt lõikele 7 loetakse, et rahvusvahelisest taotlusest on loobutud, siis
tagastab Rahvusvaheline Büroo lõivud maksnud osalisele kõik selle taotlusega seoses makstud lõivud,
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olles sellest summast maha arvanud summa, mis võrdub poolega lõivude loetelu punktis 2.1.1
nimetatud põhilõivust.
(8bis) [Piirangute ekspertiis] Rahvusvahelises Büroos kontrollitakse rahvusvahelises taotluses sisalduvat
kaupade ja teenuste piiratud loetelu kohaldades lõike 1 punkti a ning lõikeid 2 kuni 6 mutatis mutandis.
Kui Rahvusvaheline Büroo ei saa grupeerida piiratud loetelus nimetatud kaupu ja teenuseid
rahvusvahelise klassifikatsiooni klassidesse, mis on asjaomases taotluses loetletud ning mida on
vajadusel muudetud vastavalt lõigetele 1 kuni 6, saadetakse puuduse kohta teade. Kui puudust ei
kõrvaldata kolme kuu jooksul teate kuupäevast arvates, loetakse, et asjasse puutuvad kaubad ja
teenused ei sisaldu piiratud loetelus.
(9) [Klassifitseerimine registreeringus] Arvestades rahvusvahelise taotluse vastavust teistele nõuetele,
registreeritakse märk klassifitseerituna ja grupeerituna nii, nagu Rahvusvaheline Büroo õigeks peab.
Reegel 13
Kaupade ja teenuste nimetamise puudused
(1) [Rahvusvahelise Büroo teade päritoluametile puuduse kohta] Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et mõni
kaup või teenus on rahvusvahelises taotluses tähistatud terminiga, mis on klassifitseerimiseks liiga
ebamäärane või arusaamatu või keeleliselt vale, teatab ta sellest päritoluametile ning informeerib
samaaegselt ka taotlejat. Samas teates võib Rahvusvaheline Büroo välja pakkuda asendustermini või
teha ettepaneku termin kustutada.
(2) [Puuduse kõrvaldamiseks lubatud aeg]
(a) Päritoluamet võib teha ettepaneku kõrvaldada puudus kolme kuu jooksul, arvates lõikes 1
nimetatud teate kuupäevast.
(b) Kui punktis a nimetatud perioodi jooksul ei tehta Rahvusvahelise Büroole vastuvõetavat
ettepanekut puuduse kõrvaldamiseks, kannab Rahvusvaheline Büroo termini rahvusvahelisse
registreeringusse sellisel kujul, nagu see esitati rahvusvahelises taotluses, tingimusel, et
päritoluamet on ära määranud klassi, kuhu nimetatud termin peaks kuuluma; rahvusvaheline
registreering sisaldab sel juhul märkust, et Rahvusvahelise Büroo arvates on termin
klassifitseerimiseks liiga ebamäärane, arusaamatu või keeleliselt vale. Kui päritoluamet ei ole
klasse kindlaks määranud, kustutab Rahvusvaheline Büroo nimetatud termini ex officio ja
teatab sellest päritoluametile, informeerides samaaegselt ka taotlejat.
III peatükk
Rahvusvahelised registreeringud
Reegel 14
Märgi kandmine rahvusvahelisse registrisse
(1) [Märgi kandmine rahvusvahelisse registrisse] Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et rahvusvaheline
taotlus vastab nõuetele, siis kannab ta märgi rahvusvahelisse registrisse, teatab rahvusvahelisest
registreeringust märgitud lepinguosaliste ametitele ja informeerib päritoluametit ning saadab omanikule
tunnistuse. Päritoluameti soovi korral, kui ta on informeerinud sellest Rahvusvahelist Bürood, saadetakse
tunnistus omanikule päritoluameti kaudu.
(2) [Registreeringu sisu] Rahvusvaheline registreering sisaldab:
(i)

kõiki rahvusvahelises taotluses sisaldunud andmeid, välja arvatud vastavalt reegli 9 lõike
4 punkti a allpunktile iv tehtud prioriteedinõudlus, kui varasema esitamise kuupäev on
rahvusvahelise registreerimise kuupäevast rohkem kui kuus kuud varasem,

(ii) rahvusvahelise registreeringu kuupäeva,
(iii) rahvusvahelise registreeringu numbrit,
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(iv) kui märki saab klassifitseerida vastavalt kujundelementide rahvusvahelisele
klassifikatsioonile ning rahvusvaheline taotlus ei sisalda avaldust, et taotleja soovib
märgi käsitlemist standardtähtedega kujutatud märgina, siis nimetatud klassifikatsiooni
vastavaid sümboleid, nagu on määranud Rahvusvaheline Büroo,
(v) [kustutatud]
(vi) rahvusvahelisele taotlusele vastavalt reegli 9 lõike 5 punkti g allpunktile i lisatud viiteid
liikmesriigi või liikmesriikide kohta, milles või mille suhtes on registreeritud varasem
märk, mille vanemust taotletakse, selle varasema märgi registreeringu jõustumiskuupäev
ja vastava registreeringu number.
Reegel 15
Rahvusvahelise registreerimise kuupäev
(1) [Puudused, mis mõjutavad rahvusvahelise taotluse kuupäeva] Kui Rahvusvahelises Büroos kätte
saadud rahvusvahelises taotluses puudub mõni alljärgnevatest elementidest:
(i)

andmed, mis lubavad kindlaks teha taotleja isiku ja on piisavad kontakteerumiseks
taotlejaga või esindaja olemasolu korral tema esindajaga,

(ii) märgitud lepinguosalised,
(iii) märgi reproduktsioon,
(iv) kaupade ja teenuste loetelu, millele märgi registreerimist taotletakse,
siis kannab rahvusvaheline registreering kuupäeva, mil viimane puuduv element jõudis
Rahvusvahelisse Büroosse, tingimusel, et kui viimane puuduv element jõuab Rahvusvahelisse
Büroosse protokolli artikli 3 lõikes 4 nimetatud kahekuulise tähtaja jooksul, kannab
rahvusvaheline registreering kuupäeva, mil päritoluamet sai kätte puudustega rahvusvahelise
taotluse.
(2) [Rahvusvahelise registreeringu kuupäev muudel juhtudel] Muudel juhtudel kannab rahvusvaheline
registreering kuupäeva, mis määratakse vastavalt protokolli artikli 3 lõikele 4.
IV peatükk
Lepinguosalistega seotud asjaolud, mis mõjutavad rahvusvahelist registreeringut
Reegel 16
Protestil põhinevast esialgsest keeldumisest teatamise võimalus protokolli artikli 5 lõike 2 punkti c
kohaselt
(1) [Informeerimine protestide korral ja protestil põhinevast esialgsest keeldumisest teatamise tähtaeg]
(a) Kooskõlas protokolli artikli 9sexies lõike 1 punktiga b, kui lepinguosaline on vastavalt
protokolli artikli 5 lõike 2 punktile b ja punkti c esimesele lausele teinud avalduse ja kui
rahvusvahelise registreeringu puhul, milles nimetatud lepinguosaline on märgitud, on
ilmnenud, et keeldumistähtaeg lõpeb liiga hilja, et protestil põhinevast esialgsest
keeldumisest saaks Rahvusvahelisele Büroole teatada artikli 5 lõike 2 punktis b nimetatud 18kuulise tähtaja jooksul, siis nimetatud lepinguosalise amet teatab Rahvusvahelisele Büroole
selle rahvusvahelise registreeringu numbri ja omaniku nime.
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(b) Kui punktis a nimetatud teatamise ajal on teada protesti esitamise perioodi algus- ja
lõppkuupäev, märgitakse need teates ära. Kui mainitud kuupäevad ei ole teatamise ajal veel
teada, edastatakse need Rahvusvahelisele Büroole niipea kui need on teada 1.
(c) Kui rakendatakse punkti a ja selles punktis nimetatud amet on enne samas punktis nimetatud
18-kuulise tähtaja lõppemist informeerinud Rahvusvahelist Bürood asjaolust, et protesti
esitamise tähtaeg lõpeb 30 päeva jooksul enne 18-kuulise tähtaja lõppu, ning võimalusest
esitada protest nende 30 päeva jooksul, võib nimetatud 30 päeva jooksul esitatud protestil
põhinevast esialgsest keeldumisest teatada Rahvusvahelisele Büroole ühe kuu jooksul,
arvates protesti esitamise kuupäevast.
(2) [Teabe kandmine registrisse ja selle edastamine] Rahvusvaheline Büroo kannab vastavalt lõikele 1
saadud teabe rahvusvahelisse registrisse ja edastab selle teabe omanikule.
Reegel 17
Esialgne keeldumine
(1) [Esialgse keeldumise teade]
(a) Esialgse keeldumise teade võib sisaldada avaldust, milles teate saatnud amet põhjendab,
miks antud lepinguosalises ei saa kaitset anda ("ex officio esialgne keeldumine"), või avaldust
selle kohta, et antud lepinguosalises ei saa esitatud protesti tõttu kaitset anda ("protestil
põhinev esialgne keeldumine"), või mõlemaid.
(b) Esialgse keeldumise teade hõlmab ainult ühte rahvusvahelist registreeringut, sellel peab
olema kuupäev ning teate saatnud ameti allkiri.
(2) [Teate sisu] Esialgse keeldumise teates peavad sisalduma:
(i)

teate saatnud ameti nimetus,

(ii) rahvusvahelise registreeringu number, soovitatavalt koos andmetega märgi sõnaliste
elementide või põhitaotluse või põhiregistreeringu numbri kohta, mis võimaldab
identifitseerida rahvusvahelise registreeringu,
(iii) [kustutatud]
(iv) kõik esialgse keeldumise põhjused koos viidetega sellekohastele tähtsamatele
seadusesätetele,
(v) kui esialgse keeldumise põhjused seostuvad märgiga, mis on olnud taotluse või
registreeringu objekt ning millega rahvusvahelise registreeringu objektiks olev märk on
vastuolus, siis esimesena mainitud märgi esitamise kuupäev ja number,
prioriteedikuupäev (selle olemasolu korral), registreerimise kuupäev ja number (nende
olemasolu korral), omaniku nimi ja aadress ning märgi reproduktsioon koos kõigi või
vastava osa selle märgi taotluses või registreeringus sisalduvate kaupade ja teenuste
loeteluga, mis võib olla nimetatud taotluse või registreeringu keeles,
(vi) asjaolu, et esialgse keeldumise põhjused hõlmavad kõiki kaupu ja teenuseid või loetelu
kaupadest ja teenustest, mida esialgne keeldumine hõlmab või ei hõlma,
(vii) antud asjaolusid arvestades optimaalne tähtaeg ex officio esialgse keeldumise või
protestil põhineva esialgse keeldumise uuesti läbivaatamise taotluse või apellatsiooni
esitamiseks ning vajadusel protestile vastuse esitamiseks, märkides soovitatavalt ära
kuupäeva, mil nimetatud tähtaeg lõpeb, ja ametiasutuse, kellele uuesti läbivaatamise
taotlus, apellatsioon või vastus esitatakse; vajaduse korral lisatakse märkus, et uuesti

1

Madridi Liidu Assamblee võttis käesoleva sätte vastuvõtmisel teatavaks, et kui protesti esitamise perioodi on
võimalik pikendada, võib amet edastada üksnes protesti esitamise perioodi alguskuupäeva.
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läbivaatamise taotlus või apellatsioon tuleb esitada esindaja vahendusel, kelle aadress
on selle lepinguosalise territooriumil, mille amet tegi keeldumisotsuse.
(3) [Protestil põhinevat esialgset keeldumist puudutavad lisanõuded] Kui esialgse kaitsest keeldumise
aluseks on protest või protest koos muude põhjustega, siis tuleb teates, mis peab vastama lõikes 2
nimetatud nõuetele, märkida ära ka see asjaolu, samuti oponendi nimi ja aadress; kuid erinevalt lõike 2
punktis v sätestatust peab teadet saatev amet juhul, kui protesti aluseks on taotluse või registreeringu
objektiks olnud märk, edastama nende kaupade ja teenuste loetelu, mis on protesti aluseks, ning võib
sellele lisaks edastada mainitud varasemas taotluses või registreeringus sisalduvate kaupade ja
teenuste täieliku loetelu, mis võib olla varasema taotluse või registreeringu keeles.
(4) [Registrisse kandmine; teadete koopiate edastamine] Rahvusvaheline Büroo kannab esialgse
keeldumise rahvusvahelisse registrisse koos teates sisaldunud andmetega, märkides ära kuupäeva, mil
teade Rahvusvahelisele Büroole saadeti või vastavalt reegli 18 lõike 1 punktile d saadetuks loeti, ja
edastab selle koopia päritoluametile, kui nimetatud amet on teatanud Rahvusvahelisele Büroole oma
soovist koopiaid saada, ning samaaegselt ka omanikule.
(5) [Uuesti läbivaatamise võimalusega seotud avaldused]
(a) [Kustutatud]
(b) [Kustutatud]
(c) [Kustutatud]
(d) Lepinguosalise amet võib deklaratsioonis peadirektorile teatada, et nimetatud lepinguosalise
seaduste järgi
(i)

kuulub iga Rahvusvahelisele Büroole saadetud esialgne keeldumine nimetatud ametis
uuesti läbivaatamisele olenemata sellest, kas omanik on uuesti läbivaatamist soovinud,
ja

(ii) uuesti läbivaatamise tulemusena tehtud otsus võib olla aluseks ametis toimuvale uuele
läbivaatamisele või apellatsioonikaebusele.
Kui selline deklaratsioon on tehtud ja ametil ei ole võimalik edastada ülalmainitud otsust otse
asjaomase rahvusvahelise registreeringu omanikule, saadab amet, olenemata asjaolust, et
kogu märgi kaitsega seotud menetlus selles ametis ei pruugi olla lõppenud, reegli 18ter lõikes
2 või 3 nimetatud avalduse Rahvusvahelisele Büroole kohe pärast otsuse tegemist. Kõik
edasised otsused, mis mõjutavad märgi kaitset, saadetakse Rahvusvahelisele Büroole
vastavalt reegli 18ter lõikele 4.
(e) Lepinguosalise amet võib deklaratsioonis peadirektorile teatada, et vastavalt selle
lepinguosalise seadustele ei kuulu Rahvusvahelisele Büroole saadetud ex officio esialgse
keeldumise teade ametis uuesti läbivaatamisele. Sellise deklaratsiooni puhul loetakse iga
nimetatud ameti ex officio esialgse keeldumise teade reegli 18ter lõike 2 punktile ii või lõikele
3 vastavat avaldust sisaldavaks.
(6) [Kustutatud]
Reegel 18
Nõuetele mittevastav esialgse keeldumise teade
(1) [Üldine]
(a) Märgitud lepinguosalise ameti edastatud
Rahvusvaheline Büroo keeldumisteatena, kui

esialgse

keeldumise

teadet

ei

käsitle
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(i)

teade ei sisalda rahvusvahelise registreeringu numbrit ja teates sisalduvad muud
andmed ei võimalda identifitseerida rahvusvahelist registreeringut, mida esialgne
keeldumine puudutab,

(ii) teates ei märgita ära keeldumise põhjusi või
(iii) teade on saadetud Rahvusvahelisele Büroole liiga hilja, st see on saadetud pärast artikli
5 lõike 2 punktis a või, kooskõlas protokolli artikli 9sexies lõike 1 punktiga b, protokolli
artikli 5 lõike 2 punktis b või punkti c allpunktis ii sätestatud tähtaja möödumist
kuupäevast, mil rahvusvaheline registreering või rahvusvahelise registreeringu põhjal
tehtud hilisem märkimine registrisse kanti, kusjuures nimetatud kuupäev on sama, mis
rahvusvahelise registreeringu või hilisema märkimise kohta saadetud teate kuupäev.
(b) Punkti a rakendamisel edastab Rahvusvaheline Büroo siiski teate koopia omanikule,
informeerib üheaegselt omanikku ja teate saatnud ametit asjaolust, et Rahvusvaheline Büroo
ei käsitle saadud teadet esialgse keeldumise teatena, ning märgib ära ka selle põhjused.
(c) Kui teade
(i)

ei sisalda teate edastanud ameti allkirja või ei vasta muul viisil reegli 2 nõuetele või reegli
6 lõike 2 kohaselt kehtivale nõudele,

(ii) ei sisalda, kui see on vajalik, üksikasjalikku teavet märgi kohta, millega rahvusvahelise
taotluse objektiks olev märk on vastuolus (reegli 17 lõike 2 allpunkt v ja lõige 3),
(iii) ei vasta reegli 17 lõike 2 punkti vi nõuetele,
(iv) ei vasta reegli 17 lõike 2 punkti vii nõuetele või
(v) [kustutatud]
(vi) (vi) ei sisalda, kui see on vajalik, oponendi nime ega aadressi ning kaupu ja teenuseid,
millel protest põhineb (reegli 17 lõige 3),
kannab Rahvusvaheline Büroo esialgse keeldumise ikkagi rahvusvahelisse registrisse, välja
arvatud juhul, kui rakendatakse punkti d. Rahvusvaheline Büroo teeb esialgse keeldumise
teate edastanud ametile ettepaneku saata parandatud teade kahe kuu jooksul arvates
ettepaneku tegemisest ja edastab omanikule koopiad nõuetele mittevastavast teatest ning
asjaosalisele ametile saadetud ettepanekust.
(d) Kui teade ei vasta reegli 17 lõike 2 punkti vii nõuetele, ei kanta esialgset keeldumist
rahvusvahelisse registrisse. Kui aga parandatud teade saadetakse punktis c märgitud tähtaja
jooksul, loetakse see protokolli artikli 5 tähenduses Rahvusvahelisele Büroole saadetuks
kuupäeval, mil talle saadeti nõuetele mittevastav teade. Kui teates parandusi ei tehta, ei loeta
seda esialgse keeldumise teateks. Viimati mainitud juhul teatab Rahvusvaheline Büroo
üheaegselt omanikule ja teate saatnud ametile, et ta ei käsitle teadet esialgse keeldumise
teatena, ning märgib ära selle põhjused.
(e) Kui rakendatav seadus seda lubab, peab parandatud teates ära märkima uue, asjaolusid
arvestades mõistliku tähtaja taotluse esitamiseks ex officio esialgse keeldumise või protestil
põhineva esialgse keeldumise uuesti läbivaatamise taotluse või apellatsiooni esitamiseks
ning protestile vastulause esitamiseks, märkides soovitavalt ära kuupäeva, mil nimetatud
tähtaeg lõpeb.
(f)

Rahvusvaheline Büroo edastab parandatud teate koopia omanikule.

(2) [Protokolli artikli 5 lõike 2 punkti c kohaselt tehtud esialgse keeldumise teade]
(a) [Kustutatud]
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(b) Lõike 1 punkti a rakendamisega määratakse kindlaks, kas tähtajast, mille jooksul
asjassepuutuva lepinguosalise amet peab Rahvusvahelisele Büroole andma protokolli artikli 5
lõike 2 punkti c allpunktis i nimetatud teavet, on kinni peetud. Kui see teave edastatakse
pärast nimetatud tähtaja lõppu, loetakse teave mitteedastatuks ning Rahvusvaheline Büroo
teatab sellest asjaosalisele ametile.
(c) Kui protokolli artikli 5 lõike 2 punkti c allpunkti ii kohaselt on saadetud esialgse keeldumise
teade ja protokolli artikli 5 lõike 2 punkti c allpunkti i nõuded ei ole täidetud, ei käsitleta teadet
esialgse keeldumise teatena. Sellisel juhul edastab Rahvusvaheline Büroo ikkagi teate koopia
omanikule, teatab üheaegselt omanikule ja teate saatnud ametile, et ta ei käsitle teadet
esialgse keeldumise teatena, ning märgib ära selle põhjused.
Reegel 18bis
Märgi vahepealne staatus märgitud lepinguosalises
(1) [Ex officio ekspertiis lõppenud, kuid protest või märkused kolmandatelt isikutelt veel võimalikud]
(a) 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 keelduda,
kuid märgi kaitse suhtes võivad kolmandad isikud esitada protesti või märkusi, kusjuures
amet märgib ära protestide või märkuste esitamise tähtaja2.
(b) Amet, kes on edastanud esialgse keeldumise teate, võib saata rahvusvahelisele Büroole
avalduse, et ex officio ekspertiis on lõppenud, kuid märgi kaitse suhtes võivad kolmandad
isikud esitada protesti või märkusi, kusjuures amet märgib ära protestide või märkuste
esitamise tähtaja.
(2) [Registrisse kandmine, omaniku informeerimine ja koopiate edastamine] Rahvusvaheline Büroo kannab
kõik käesoleva reegli kohaselt saabunud avaldused rahvusvahelisse registrisse, informeerib omanikku ja,
kui avaldus oli edastatud spetsiifilise dokumendi kujul või seda saab sellisel kujul reprodutseerida,
edastab omanikule selle dokumendi koopia.
Reegel 18ter
Lõplik korraldus märgi staatuse kohta märgitud lepinguosalises
(1) [Kaitse andmise avaldus, kui esialgse keeldumise teadet ei ole edastatud] 3 Kui enne protokolli artikli 5
lõike 2 punktides a, b või c sätestatud ajavahemiku möödumist on ametis menetlus lõppenud ja ametil ei
ole põhjust kaitse andmisest keelduda, saadab amet niipea kui võimalik ja enne nimetatud ajavahemiku
möödumist Rahvusvahelisele Büroole avalduse, et rahvusvahelise registreeringu objektiks olevale
märgile on antud kaitse asjaomases lepinguosalises 4.
(2) [Esialgsele keeldumisele järgnev kaitse andmise avaldus] Kui amet ei saada lõikele 3 vastavat
avaldust, kuid on edastanud esialgse keeldumise teate ja kui märgile kaitse andmise suhtes on
nimetatud ametis menetlus lõppenud, saadab amet Rahvusvahelisele Büroole kas
(i)

2

avalduse, et esialgne keeldumine on tagasi võetud ja märgile on antud asjaomases
lepinguosalises kaitse kõigi taotletud kaupade ja teenuste suhtes, või

Madridi Liidu Assamblees heaks kiidetud avaldus tõlgendamise kohta:
Viited reeglis 18bis kolmandate isikute märkuste kohta kohaldatakse ainult neile lepinguosalistele, kelle
seadused sätestavad nimetatud märkuste esitamise.

3

Madridi Liidu Assamblee võttis käesoleva sätte vastuvõtmisel teatavaks, et kaitse andmise avaldus võib
puudutada mitut rahvusvahelist registreeringut ja võib olla edastatud elektrooniliselt või paberil nimestikuna, mis
võimaldab rahvusvaheliste registreeringute identifitseerimist.

4

Madridi Liidu Assamblee võttis käesoleva reegli lõigete 1 ja 2 vastuvõtmisel teatavaks, et reegli 34 lõike 3
rakendamisel tuleb kaitse andmise avalduse puhul tasuda lõivu teine osa.
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(ii) avalduse, milles märgitakse ära kaubad ja teenused, mille suhtes on asjaomases
lepinguosalises märgile kaitse antud.
(3) [Täieliku esialgse keeldumise kinnitamine] Kui amet on saatnud Rahvusvahelisele Büroole täieliku
esialgse keeldumise teate ja märgile kaitse andmise suhtes on nimetatud ametis menetlus lõppenud
ning amet on otsustanud kinnitada asjaomases lepinguosalises märgile kaitse andmisest keeldumist
kõigi kaupade ja teenuste suhtes, saadab amet Rahvusvahelisele Büroole selle kohta avalduse.
(4) [Täiendav otsus] Kui protokolli artikli 5 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul ei ole saadetud esialgset
keeldumist või kui pärast lõigete 1, 2 või 3 kohase avalduse saatmist mõjutab märgi kaitset ameti või
mõne teise ametiasutuse täiendav otsus, saadab amet, niivõrd kuivõrd ta on sellest otsusest teadlik ja
ilma et see piiraks reegli 19 kohaldamist, Rahvusvahelisele Büroole täiendava avalduse, milles
märgitakse ära märgi staatus ja vajaduse korral kaubad ja teenused, mille suhtes on asjaomases
lepinguosalises märgile kaitse antud5.
(5) [Registrisse kandmine, omaniku informeerimine ja koopiate edastamine] Rahvusvaheline Büroo kannab
kõik käesoleva reegli kohaselt saabunud avaldused rahvusvahelisse registrisse, informeerib omanikku ja,
kui avaldus oli edastatud spetsiifilise dokumendi kujul või seda saab sellisel kujul reprodutseerida,
edastab omanikule selle dokumendi koopia.
Reegel 19
Kehtetuks tunnistamine märgitud lepinguosaliste puhul
(1) [Kehtetuks tunnistamise teate sisu] Kui rahvusvaheline registreering on protokolli artikli 5 lõike 6 järgi
tunnistatud märgitud lepinguosalises kehtetuks ja selle peale ei saa enam edasi kaevata, teatab selle
lepinguosalise amet, kelle pädev ametiasutus on kehtetuks tunnistamise otsuse teinud, sellest
Rahvusvahelisele Büroole.
Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
(i)

kehtetuks tunnistamise otsuse teinud ametiasutus,

(ii) asjaolu, et kehtetuks tunnistamise peale ei saa enam edasi kaevata,
(iii) rahvusvahelise registreeringu number,
(iv) omaniku nimi,
(v) kui kehtetuks tunnistamine ei hõlma kõiki kaupu ja teenuseid, siis loetelu nendest
kaupadest ja teenustest, mida see hõlmab, või nendest, mida see ei hõlma, ning
(vi) kehtetuks tunnistamise kuupäev ja võimaluse korral selle jõustumise kuupäev.
(2) [Kehtetuks tunnistamise kandmine registrisse ning teatamine omanikule ja asjaomasele ametile]
(a) Rahvusvaheline Büroo kannab kehtetuks tunnistamise rahvusvahelisse registrisse koos
kehtetuks tunnistamise teates sisalduvate andmetega ning teatab sellest omanikule.
Rahvusvaheline Büroo teatab ka kehtetuks tunnistamise teate saatnud ametile teate
rahvusvahelisse registrisse kandmise kuupäeva, kui see amet on avaldanud soovi niisugust
teavet saada.
(b) Rahvusvaheline Büroo kannab kehtetuks tunnistamise registrisse nõuetekohase teate
kättesaamise kuupäevaga.

5

Madridi Liidu Assamblees heaks kiidetud avaldus tõlgendamise kohta:
„Reegli 18ter lõikes 4 esitatud viide täiendavale otsusele, mis mõjutab märgi kaitset, hõlmab ameti täiendavat
otsust, näiteks restitutio in integrum puhul, olenemata asjaolust, et amet on juba teatanud menetluse
lõppemisest ametis.“
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Reegel 20
Omaniku käsutamisõiguse piiramine
(1) [Teabe edastamine]
(a) Rahvusvahelise registreeringu omanik või omaniku lepinguosalise amet võib teatada
Rahvusvahelisele Büroole, et omaniku õigust rahvusvahelist registreeringut käsutada on
piiratud, ning märkida vajaduse korral ära asjaosalised lepinguosalised.
(b) Märgitud lepinguosalise amet võib teatada Rahvusvahelisele Büroole, et selle lepinguosalise
territooriumil on piiratud omaniku rahvusvahelise registreeringuga seotud käsutamisõigust.
(c) Vastavalt punktile a või b edastatud teave sisaldab kokkuvõtlikku ülevaadet peamistest
piiramise asjaoludest.
(2) [Piirangu osaline või täielik tühistamine] Kui Rahvusvahelist Bürood on lõike 1 kohaselt teavitatud
omaniku käsutamisõiguse piiramisest, peab teabe edastanud lepinguosalise amet teatama
Rahvusvahelisele Büroole ka piirangu osalisest või täielikust tühistamisest.
(3) [Registrisse kandmine]
(a) Rahvusvaheline Büroo kannab lõigete 1 ja 2 kohase teabe rahvusvahelisse registrisse ning
teatab sellest omanikule, omaniku lepinguosalise ametile ja asjaomastele märgitud
lepinguosaliste ametitele.
(b) Rahvusvaheline Büroo kannab lõigete 1 ja 2 kohase teabe registrisse nõuetekohase teate
kättesaamise kuupäevaga.
Reegel 20bis
Litsentsid
(1) [Taotlus litsentsi registrisse kandmiseks]
(a) Taotluse litsentsi registrisse kandmiseks esitab Rahvusvahelisele Büroole vastaval ametlikul
plangil omanik või, kui amet sellega nõustub, omaniku lepinguosalise amet või selle
lepinguosalise amet, kelle suhtes litsents on antud.
(b) Taotluses märgitakse ära
(i)

asjaomase rahvusvahelise registreeringu number,

(ii) omaniku nimi,
(iii) litsentsiaadi nimi ja aadress, mis on märgitud vastavalt haldusjuhendile,
(iv) märgitud lepinguosalised, kelle suhtes litsents on antud,
(v) asjaolu, et litsents on antud kõigile rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud kaupadele
ja teenustele, või loetelu kaupadest ja teenustest, millele litsents on antud ja mis on
grupeeritud
klassidesse
vastavalt
kaupade
ja
teenuste
rahvusvahelisele
klassifikatsioonile.
(c) Taotluses võib samuti ära märkida järgmist:
(i)

kui litsentsiaat on füüsiline isik, siis riik, kelle kodanik on litsentsiaat,

(ii) kui litsentsiaat on juriidiline isik, siis selle juriidilise isiku õiguslik olemus ning riik või
vajadusel selle riigi territoriaalne üksus, kelle seaduste alusel nimetatud juriidiline isik on
loodud,
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(iii) asjaolu, et litsents puudutab ainult osa selles nimetatud märgitud lepinguosalise
territooriumist,
(iv) kui litsentsiaadil on esindaja, siis esindaja nimi ja aadress, mis on märgitud vastavalt
haldusjuhendile,
(v) kui on tegemist täislitsentsi või ainulitsentsiga, siis see asjaolu,6
(vi) vajadusel litsentsi kestus.
(d) Taotlusele kirjutab alla omanik või amet, kelle kaudu see esitati.
(2) [Nõuetele mittevastav taotlus]
(a) Kui litsentsi registrisse kandmise taotlus ei vasta lõike 1 punkti a, b ja d nõuetele, teatab
Rahvusvaheline Büroo sellest omanikule ning, kui taotlus esitati ameti kaudu, sellele ametile.
(b) Kui puudust ei kõrvaldata kolme kuu jooksul, arvates Rahvusvahelise Büroo puuduse teate
kuupäevast, loetakse, et taotlusest on loobutud ja Rahvusvaheline Büroo teatab sellest
samaaegselt omanikule ning, kui taotlus esitati ameti kaudu, siis sellele ametile ja tagastab
lõivud tasunud osalisele kõik tasutud lõivud, olles sellest summast maha arvanud summa,
mis võrdub poolega lõivude loetelu punktis 7 nimetatud lõivudest.
(3) [Registrisse kandmine ja teatamine]
(a) Kui taotlus vastab lõike 1 punktide a, b ja d nõuetele, kannab Rahvusvaheline Büroo litsentsi
rahvusvahelisse registrisse koos taotluses sisaldunud teabega, teatab sellest nende märgitud
lepinguosaliste ametitele, kelle suhtes on litsents välja antud, ja samaaegselt omanikule ning,
kui taotlus esitati ameti kaudu, sellele ametile.
(b) Litsentsi kannab registrisse Rahvusvaheline Büroo
nõuetekohase taotluse kättesaamise kuupäevaga.

litsentsi

registrisse

kandmise

(c) Kui vastavalt reeglile 5bis on registrisse kantud menetluse jätkamine, siis arvestamata punkti
b kantakse litsents rahvusvahelisse registrisse lõike 2 punktis b nimetatud tähtaja lõppemise
kuupäevaga.
(4) [Litsentsi registrikande muutmine või tühistamine] Lõikeid 1 kuni 3 kohaldatakse mutatis mutandis
taotlusele muuta või tühistada litsentsi registrisse kandmine.
(5) [Avaldus selle kohta, et litsentsi registrisse kandmine ei kehti]
(a) Märgitud lepinguosalise amet, kellele Rahvusvaheline Büroo teatab litsentsi registrisse
kandmisest selle lepinguosalise suhtes, võib teatada, et see registrikanne nimetatud
lepinguosalises ei kehti.
(b) Punktis a nimetatud avalduses märgitakse ära
(i)

põhjused, miks litsentsi registrisse kandmine ei kehti,

(ii) kui avaldus ei puuduta kõiki kaupu ja teenuseid, mida litsents hõlmab, siis loetelu
nendest kaupadest ja teenustest, mida avaldus puudutab, või nendest, mida see ei
puuduta,
(iii) peamised vastavad seadusesätted ja
6

Madridi Liidu Assamblees heakskiidetud avaldus tõlgendamise kohta:
Kui litsentsi registrisse kandmise taotlus ei sisalda reegli 20bis lõike 1 punkti c allpunktis v sätestatud viidet selle
kohta, et on tegemist ainulitsentsiga või täislitsentsiga, siis võib litsentsi lugeda lihtlitsentsiks.
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(iv) asjaolu, kas niisugune
edasikaebamisele.

avaldus

võib

kuuluda

uuesti

läbivaatamisele

või

(c) Punktis a nimetatud avaldus saadetakse Rahvusvahelisele Büroole enne 18 kuu möödumist
kuupäevast, mil lõikes 3 nimetatud teade saadeti asjaosalisele ametile.
(d) Rahvusvaheline Büroo kannab registrisse kõik vastavalt punktile c tehtud avaldused ja teatab
sellest osalisele (omanikule või ametile), kes esitas litsentsi registrisse kandmise taotluse.
Avalduse kannab registrisse Rahvusvaheline Büroo nõuetekohase teate kättesaamise
kuupäevaga.
(e) Iga lõplik otsus vastavalt punktile c tehtud avalduse suhtes edastatakse Rahvusvahelisele
Büroole, kes kannab selle rahvusvahelisse registrisse ja teatab sellest osalisele (omanikule
või ametile), kes esitas litsentsi registrisse kandmise taotluse.
(6) [Deklaratsioon selle kohta, et litsentside kandmine rahvusvahelisse registrisse ei kehti lepinguosalises]
(a) Selle lepinguosalise amet, kelle seadused ei sätesta kaubamärgilitsentside registrisse
kandmist, võib teatada peadirektorile, et litsentside kandmine rahvusvahelisse registrisse ei
kehti selles lepinguosalises.
(b) Selle lepinguosalise amet, kelle seadused sätestavad kaubamärgilitsentside registrisse
kandmise, võib enne käesoleva reegli jõustumist või enne kuupäeva, mil protokoll muutub
nimetatud lepinguosalisele siduvaks, teatada peadirektorile, et litsentside kandmine
rahvusvahelisse registrisse ei kehti selles lepinguosalises. Niisuguse teate võib igal ajal
tagasi võtta.7
Reegel 21
Riigisisese või regionaalse registreeringu asendamine rahvusvahelise registreeringuga
(1) [Taotlus ja teatamine] Alates rahvusvahelise registreeringu või hilisema märkimise teate kuupäevast
võib omanik esitada otse märgitud lepinguosalise ametile taotluse, et see amet teeks oma registrisse
protokolli artikli 4bis lõike 2 kohase märke. Kui eelnimetatud taotluse tulemusena on amet märkinud
oma registrisse, et riigisisene/regionaalne registreering või riigisisesed/regionaalsed registreeringud on
asendatud rahvusvahelise registreeringuga, teatab eelnimetatud amet sellest Rahvusvahelisele Büroole.
Sellises teates märgitakse ära:
(i)

käsitletava rahvusvahelise registreeringu number,

(ii) kui asendamine puudutab ainult ühte või mõnda rahvusvahelises registreeringus
loetletud kaupadest ja teenustest, siis nimetatud kaubad ja teenused, ning
(iii) rahvusvahelise taotlusega asendatud riigisisese/regionaalse registreeringu või
riigisiseste/regionaalsete registreeringute esitamise kuupäev(ad) ja number või numbrid,
registreerimise kuupäev(ad) ja number või numbrid ning olemasolu korral
prioriteedikuupäev(ad).
Teade võib ühtlasi sisaldada riigisisese/regionaalse registreeringuga või riigisiseste/regionaalsete
registreeringutega saadud teiste õigustega seotud teavet.

7

Madridi Liidu Assamblees heaks kiidetud avaldus tõlgendamise kohta:
Reegli 20bis lõike 6 punkt a käsitleb selle lepinguosalise avaldust, kelle seadused ei sätesta
kaubamärgilitsentside registrisse kandmist; sellise avalduse võib teha igal ajal; teiselt poolt käsitleb punkt b selle
lepinguosalise avaldust, kelle seadused sätestavad litsentsi registrisse kandmise, kuid kellel ei ole antud hetkel
võimalik tagada rahvusvahelisse registrisse kantud litsentsi kehtivust selles lepinguosalises; viimati nimetatud
avalduse, mille võib igal ajal tagasi võtta, saab teha ainult enne käesoleva reegli jõustumist või enne, kui
kokkulepe või protokoll muutub sellele lepinguosalisele siduvaks.
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(2) [Registrisse kandmine]
(a) Rahvusvaheline Büroo kannab lõike 1 kohaselt teatatud andmed rahvusvahelisse registrisse
ning teatab sellest omanikule.
(b) Rahvusvaheline Büroo kannab lõike 1 kohased teated registrisse nõuetekohase teate
kättesaamise kuupäevaga.
(3) [Lisateave asendamise kohta]
(a) Rahvusvahelise registreeringu kaudu märgile kaitse andmisest ei tohi keelduda isegi osaliselt
riigisisese või regionaalse registreeringu tõttu, mida rahvusvaheline registreering asendab.
(b) Riigisisene või regionaalne registreering ja seda asendav rahvusvaheline registreering peavad
saama koos eksisteerida. Omanikult ei tohi nõuda loobumist rahvusvahelise registreeringuga
asendatavast riigisisesest või regionaalsest registreeringust või nõuda selle tühistamise
taotlemist. Omaniku soovi korral peab võimaldama selle kehtivusaja pikendamist vastavalt
riigi või regiooni õigusele.
(c) Enne oma registrisse märke tegemist kontrollitakse lõikes 1 kirjeldatud taotlust märgitud
lepinguosalise ametis, et teha kindlaks, kas protokolli artikli 4bis lõikes 1 sätestatud
tingimused on täidetud.
(d) Riigisiseses või regionaalses registreeringus loetletud kaubad ja teenused, mida asendamine
puudutab, peavad olema hõlmatud rahvusvahelises registreeringus nimetatud kaupade ning
teenustega.
(e) Riigisisene või regionaalne registreering loetakse asendatuks rahvusvahelise registreeringuga
alates kuupäevast, mil see rahvusvaheline registreering asjaomases märgitud lepinguosalises
jõustus vastavalt protokolli artikli 4 lõike 1 punktile a.
Reegel 21bis
Muud andmed vanemuse nõude kohta
(1) [Vanemuse nõude lõplik tagasilükkamine] Kui rahvusvahelises registris on registreeritud vanemuse
nõue lepinguosalise organisatsiooni suhtes, teatab selle organisatsiooni amet Rahvusvahelisele Büroole
igast lõplikust otsusest, millega sellise nõude kehtivus osaliselt või täielikult tagasi lükatakse.
(2) [Vanemuse taotlemine pärast rahvusvahelist registreerimist] Kui lepinguosalist organisatsiooni
märkiva rahvusvahelise registreeringu omanik on selle lepinguosalise organisatsiooni seaduste kohaselt
esitanud selle organisatsiooni ametile vanemuse nõude ühe või mitme varasema märgi kohta, mis on
registreeritud selle organisatsiooni liikmesriigis või tema suhtes, ja kui asjaomane amet on selle nõude
vastu võtnud, teatab nimetatud amet sellest Rahvusvahelisele Büroole. Selline teade sisaldab järgmisi
andmeid:
(i)

asjaomase rahvusvahelise registreeringu number, ja

(ii) liikmesriik või liikmesriigid, kus või mille suhtes on varasem märk registreeritud, koos
selle varasema märgi registreeringu jõustumiskuupäevaga ja vastava registreeringu
numbriga.
(3) [Teised otsused, mis mõjutavad vanemuse nõuet] Lepinguosalise organisatsiooni amet teatab
Rahvusvahelisele Büroole kõigist täiendavaist lõplikest otsustest, kaasa arvatud tagasivõtmine ja
tühistamine, mis mõjutavad rahvusvahelisse registrisse kantud vanemuse nõuet.
(4) [Registreerimine rahvusvahelises registris] Rahvusvaheline Büroo kannab lõigete 1 kuni 3 alusel
teatatud andmed rahvusvahelisse registrisse.
25

Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli reeglistik
Reegel 22
Põhitaotluse, sellest tuleneva registreeringu või põhiregistreeringu kehtetuks muutumine
(1) [Põhitaotluse, sellest tuleneva registreeringu või põhiregistreeringu kehtetuks muutumise teade]
(a) Kui rakendatakse protokolli artikli 6 lõiget 3 ja lõiget 4, teatab päritoluamet sellest
Rahvusvahelisele Büroole ning märgib ära
(i)

rahvusvahelise registreeringu numbri,

(ii) omaniku nime,
(iii) põhiregistreeringut mõjutavad faktid ja otsused või põhitaotlust mõjutavad faktid ja
otsused, kui käsitletava rahvusvahelise registreeringu aluseks on põhitaotlus, mille
põhjal ei ole tehtud registreeringut, või põhitaotluse alusel tehtud registreeringut
mõjutavad faktid ja otsused, kui rahvusvahelise registreeringu aluseks on põhitaotlus,
mille põhjal registreering tehti, ning nende faktide ja otsuste jõustumise kuupäev ja
(iv) kui nimetatud faktid ja otsused mõjutavad rahvusvahelist registreeringut ainult mõnede
kaupade ja teenuste puhul, siis need kaubad ja teenused, mida faktid ja otsused
mõjutavad, või need, mida faktid ja otsused ei mõjuta.
(b) Kui protokolli artikli 6 lõike 3 punktide i, ii või iii kohane menetlus on alanud enne viieaastase
perioodi möödumist, ent see ei ole enne selle perioodi lõppu jõudnud protokolli artikli 6 lõike
3 teises lauses märgitud lõpliku otsuseni või protokolli artikli 6 lõike 3 kolmandas lauses
märgitud tagasivõtmise või loobumiseni, siis päritoluamet, kui ta on asjaoludest teadlik,
teatab sellest Rahvusvahelisele Büroole niipea kui võimalik pärast eespool nimetatud perioodi
lõppu.
(c) Kui punktis b nimetatud menetluse tulemuseks on protokolli artikli 6 lõike 3 teises lauses
nimetatud lõplik otsus või protokolli artikli 6 lõike 3 kolmandas lauses nimetatud
tagasivõtmine või loobumine, siis päritoluamet, kui ta on asjaoludest teadlik, teatab sellest
viivitamatult Rahvusvahelisele Büroole ning märgib ära punkti a allpunktides i kuni iv
nimetatud andmed. Kui punktis b nimetatud menetlus on lõppenud ilma eelnimetatud lõpliku
otsuse, tagasivõtmise või loobumiseta, siis päritoluamet, kui ta on asjaoludest teadlik, teatab
sellest viivitamatult kas omal algatusel või omaniku nõudel Rahvusvahelisele Büroole.
(2) [Teate registrisse kandmine ja edastamine; rahvusvahelise registreeringu tühistamine]
(a) Rahvusvaheline Büroo kannab lõikes 1 nimetatud teated rahvusvahelisse registrisse ja
edastab teate koopia märgitud lepinguosaliste ametitele ning omanikule.
(b) Kui lõike 1 punktis a või punktis c nimetatud teates taotletakse rahvusvahelise registreeringu
tühistamist ja teade vastab eelnimetatud lõike nõuetele, siis tühistab Rahvusvaheline Büroo
rahvusvahelises registris rahvusvahelise registreeringu vajalikus ulatuses. Rahvusvaheline
Büroo tühistab rahvusvahelises registris vajalikus ulatuses ka eelnimetatud teate alusel
tühistatud rahvusvahelise registreeringu põhjal registrisse kantud rahvusvahelised
registreeringud, mis tulenevad jagamisest või omaniku osalisest muutumisest, ja need, mis
tulenevad nende rahvusvaheliste registreeringute liitmisest.
(c) Kui rahvusvaheline registreering on punkti b kohaselt rahvusvahelises registris tühistatud,
teatab Rahvusvaheline Büroo märgitud lepinguosaliste ametitele ja omanikule järgmist:
(i)

rahvusvahelise registreeringu rahvusvahelises registris tühistamise kuupäeva;

(ii) kui tühistamine puudutab kõiki kaupu ja teenuseid, siis selle asjaolu;
(iii) kui tühistamine puudutab ainult mõningaid kaupu ja teenuseid, siis lõike 1 punkti a
allpunktis iv nimetatud kaubad ja teenused.
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Reegel 23
Põhitaotluste, nendest tulenevate registreeringute või põhiregistreeringute jagamine või liitmine
(1) [Põhitaotluse jagamisest või põhitaotluste liitmisest teatamine] Kui protokolli artikli 6 lõikes 3
nimetatud viieaastase perioodi jooksul jagatakse põhitaotlus kaheks või enamaks taotluseks või mitu
põhitaotlust liidetakse üheks taotluseks, teatab päritoluamet sellest Rahvusvahelisele Büroole ning
märgib ära
(i)

rahvusvahelise registreeringu numbri või, kui rahvusvahelist registreerimist ei ole veel
toimunud, põhitaotluse numbri,

(ii) omaniku või taotleja nime,
(iii) iga jagamisest tuleneva taotluse numbri või liitmisest tuleneva taotluse numbri.
(2) [Registrisse kandmine ja teatamine Rahvusvahelise Büroo poolt] Rahvusvaheline Büroo kannab lõikes
1 nimetatud teate rahvusvahelisse registrisse ja informeerib sellest üheaegselt märgitud lepinguosaliste
ameteid ning omanikku.
(3) [Põhitaotlustest tulenevate registreeringute või põhiregistreeringute jagamine või liitmine] Lõikeid 1 ja 2
kohaldatakse mutatis mutandis protokolli artikli 6 lõikes 3 nimetatud viieaastase ajavahemiku jooksul
põhitaotlusest või põhitaotlustest tuleneva registreeringu jagamisel või registreeringute liitmisel ning
protokolli artikli 6 lõikes 3 nimetatud viieaastase ajavahemiku jooksul toimunud põhiregistreeringu
jagamisel või põhiregistreeringute liitmisel.
Reegel 23bis
Märgitud lepinguosaliste ametitest Rahvusvahelise Büroo kaudu saadetud teated
(1) [Teated, mis ei ole reguleeritud käesoleva reeglistikuga] Kui märgitud lepinguosalise õiguse kohaselt ei
tohi amet saata rahvusvahelist registreeringut puudutavat teadet otse omanikule, võib see amet nõuda,
et Rahvusvaheline Büroo edastaks selle teate omanikule tema eest.
(2) [Teate vorming] Rahvusvaheline Büroo määrab kindlaks millises vormingus asjaomane amet lõikes 1
nimetatud teate peab saatma.
(3) [Omanikule edastamine] Rahvusvaheline Büroo edastab lõikes 1 nimetatud teate, mis on
Rahvusvahelise Büroo kehtestatud vormingus, omanikule, kontrollimata selle sisu ja kandmata seda
rahvusvahelisse registrisse.
V peatükk
Hilisem märkimine; muudatused
Reegel 24
Märkimine pärast rahvusvahelist registreerimist
(1) [Märkimise õigus]
(a) Lepinguosaline võib olla pärast rahvusvahelist registreerimist tehtud märkimise objekt
(edaspidi hilisem märkimine), kui nimetatud märkimise ajal omanik vastab protokolli artikli 2
kohaselt rahvusvahelise registreeringu omanikuks olemise tingimustele.
(b) [Kustutatud]
(c) [Kustutatud]
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(2) [Esitamine; vorm ja allkiri]
(a) Hilisema märkimise esitab Rahvusvahelisele Büroole omanik või omaniku lepinguosalise
amet; ent
(i)

[kustutatud]

(ii) [kustutatud]
(iii) kui rakendatakse lõiget 7, peab muutmisest lähtuva hilisema märkimise esitama
lepinguosalise organisatsiooni amet.
(b) Hilisem märkimine esitatakse ametlikul vormil. Kui selle esitab omanik, kirjutab sellele alla
omanik. Kui selle esitab amet, siis kirjutab sellele alla nimetatud amet ning ameti sellekohasel
nõudmisel ka omanik. Kui märkimise esitab amet ning amet ei nõua omanikult allkirja, kuid
lubab tal alla kirjutada, siis võib omanik seda teha.
(3) [Sisu]
(a) Vastavalt lõike 7 punktile b peab hilisem märkimine sisaldama või näitama ära
(i)

käsitletava rahvusvahelise registreeringu numbri;

(ii) omaniku nime ja aadressi;
(iii) märgitud lepinguosalise;
(iv) kui hilisem märkimine hõlmab kõiki käsitletavas rahvusvahelises registreeringus
loetletud kaupu ja teenuseid, siis selle asjaolu või kui hilisem märkimine hõlmab ainult
osa käsitletavas rahvusvahelises registreeringus loetletud kaupadest ja teenustest, siis
need kaubad ja teenused;
(v) maksmisele kuuluvate lõivude summa ja tasumise mooduse või juhtnöörid nõutava
lõivude summa kandmiseks Rahvusvahelise Büroo arvele koos lõive tasuva või juhtnööre
andva osalise andmetega, ja
(vi) kui hilisema märkimise esitab amet, siis märkimise nimetatud ametisse saabumise
kuupäeva.
(b) Kui hilisem märkimine puudutab lepinguosalist, kes on saatnud teate vastavalt reegli 7 lõikele
2, siis sisaldab see hilisem märkimine ka avaldust märgi kavatsetava kasutamise kohta selle
lepinguosalise territooriumil; vastavalt nimetatud lepinguosalise nõuetele peab avaldus
(i)

olema omaniku enda allkirjaga ja esitatud eraldi ametlikul vormil, mis lisatakse
hilisemale märkimisele, või

(ii) sisalduma hilisemas märkimises.
(c) Hilisem märkimine võib sisaldada ka
(i)

reegli 9 lõike 4 punktis b nimetatud andmeid ja tõlget või tõlkeid;

(ii) nõuet, et hilisem märkimine jõustub pärast muudatuse või tühistamise registrisse
kandmist antud rahvusvahelise registreeringu suhtes või pärast rahvusvahelise
registreeringu kehtivuse pikendamist;
(iii) kui hilisem märkimine puudutab lepinguosalist organisatsiooni, siis reegli 9 lõike 5 punkti
g allpunktis i nimetatud andmeid, mis esitatakse eraldi ametlikul vormil ja lisatakse
hilisemale märkimisele, ning reegli 9 lõike 5 punkti g allpunktis ii nimetatud andmeid.
(d) [Kustutatud]
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(4) [Lõivud] Hilisema märkimise puhul tuleb maksta lõivud, mis on nimetatud või millele on viidatud
lõivude loetelu punktis 5.
(5) [Puudused]
(a) Kui hilisem märkimine ei vasta esitatud nõuetele, arvestades seejuures ka lõikes 10
sätestatut, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest omanikule ning, kui hilisema märkimise
esitas amet, nimetatud ametile.
(b) Kui puudust ei ole kõrvaldatud kolme kuu jooksul, arvates Rahvusvahelise Büroo saadetud
sellekohase teate kuupäevast, siis loetakse, et hilisemast märkimisest on loobutud;
Rahvusvaheline Büroo teatab sellest üheaegselt omanikule ning, kui hilisema märkimise
esitas amet, siis sellele ametile, ja tagastab lõivud tasunud osalisele kõik tasutud lõivud, olles
sellest summast maha arvanud summa, mis võrdub poolega lõivude loetelu punktis 5.1
nimetatud põhilõivust.
(c) Kui lõike 3 punkti b allpunkti i nõuded ei ole ühe või mitme märgitud lepinguosalise puhul
täidetud, siis punkti a ja b arvestamata loetakse, et hilisem märkimine ei sisalda nimetatud
lepinguosaliste märkimist, ja nende lepinguosaliste puhul juba tasutud täiendav lõiv või
individuaallõiv tagastatakse. Kui ühegi märgitud lepinguosalise puhul ei ole täidetud lõike 3
punkti b allpunkti i nõudeid, rakendatakse punkti b.
(6) [Hilisema märkimise kuupäev]
(a) Hilisem märkimine, mille omanik on esitanud Rahvusvahelisele Büroole, kannab vastavalt
punkti c allpunktile i tema Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäeva.
(b) Ameti kaudu Rahvusvahelisele Büroole esitatud hilisem märkimine kannab vastavalt punkti c
allpunktile i ning punktidele d ja e nimetatud ametisse saabumise kuupäeva tingimusel, et
Rahvusvaheline Büroo on märkimise kätte saanud kahe kuu jooksul mainitud kuupäevast
arvates. Kui Rahvusvaheline Büroo ei ole hilisemat märkimist selle tähtaja jooksul kätte
saanud, kannab märkimine vastavalt punkti c allpunktile i ning punktidele d ja e tema
Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäeva.
(c) Kui hilisem märkimine ei vasta esitatud nõuetele ning puudus kõrvaldatakse kolme kuu
jooksul, arvates lõike 5 punktis a nimetatud teate kuupäevast,
(i)

kannab hilisem märkimine, kui puudus on seotud lõike 3 punkti a allpunktides i, iii ja iv
ning punkti b allpunktis i nimetatud nõuetega, kuupäeva, mil puudus kõrvaldati, välja
arvatud juhtum, kui nimetatud märkimise esitas Rahvusvahelisele Büroole amet ning
puudus kõrvaldati punktis b nimetatud kahekuulise tähtaja jooksul; viimati mainitud juhul
kannab hilisem märkimine ametisse jõudmise kuupäeva;

(ii) ei mõjuta vastavalt punktile a või b kindlaks määratud kuupäeva need puudused, mis ei
ole seotud lõike 3 punkti a allpunktides i, iii ja iv ning punkti b allpunktis i nimetatud
nõuetega.
(d) Arvestamata punkte a, b ja c, kui hilisem märkimine sisaldab lõike 3 punkti c allpunkti ii
kohast nõuet, võib see kanda hilisemat kuupäeva, kui tuleneb punktidest a, b või c.
(e) Kui hilisem märkimine tuleneb lõike 7 kohasest muutmisest, kannab see hilisem märkimine
kuupäeva, mil lepinguosalise organisatsiooni märkimine kanti rahvusvahelisse registrisse.
(7) [Muutmisest tulenev hilisem märkimine]
(a) Kui lepinguosalise organisatsiooni märkimine on kantud rahvusvahelisse registrisse, võib
selles ulatuses, nagu nimetatud märkimine on tagasi võetud, tagasi lükatud või nimetatud
organisatsiooni seaduste järgi kehtivuse kaotanud, käsitletava rahvusvahelise registreeringu
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omanik nõuda nimetatud lepinguosalise organisatsiooni märkimise muutmist selle
organisatsiooni ükskõik missuguse liikmesriigi märkimiseks, mis on ühinenud protokolliga.
(b) Punkti a alusel toimuva muutmise nõudes märgitakse ära lõike 3 punkti a allpunktides i kuni
iii ja v nimetatud andmed ning
(i)

lepinguosaline organisatsioon, mille märkimine kuulub muutmisele, ja

(ii) kui muutmisest tulenev lepinguosalise hilisem märkimine hõlmab kõiki lepinguosalise
organisatsiooni märkimise puhul loetletud kaupu ja teenuseid, siis see asjaolu, või kui
nimetatud lepinguosalise märkimine hõlmab ainult osa lepinguosalise organisatsiooni
märkimises loetletud kaupu ja teenuseid, siis need kaubad ja teenused.
(8) [Registrisse kandmine ja teatamine] Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et hilisem märkimine vastab
esitatud nõuetele, kannab ta selle rahvusvahelisse registrisse, teatab sellest hilisemas märkimises
märgitud lepinguosalise ametile ning informeerib samaaegselt omanikku ja, kui hilisema märkimise
esitas amet, siis ka mainitud ametit.
(9) [Keeldumine] Reegleid 16 kuni 18ter rakendatakse mutatis mutandis.
(10) [Märkimine, mida ei käsitleta hilisema märkimisena] Kui lõike 2 punkti a nõuded ei ole täidetud, siis ei
käsitleta märkimist hilisema märkimisena ja Rahvusvaheline Büroo teatab sellest saatjale.
Reegel 25
Registrikande tegemise taotlus

(1) [Taotluse esitamine]
(a) Registrikande tegemise taotlus esitatakse Rahvusvahelisele Büroole vastaval ametlikul
vormil, kui taotlus on seotud mõne alljärgneva asjaoluga:
(i)

rahvusvahelise taotluse omaniku muutumine kõigi või mõnede kaupade ja teenuste ning
kõigi või mõnede märgitud lepinguosaliste suhtes;

(ii) kaupade ja teenuste loetelu piirang kõigi või mõnede märgitud lepinguosaliste suhtes;
(iii) loobumine kõigist kaupadest ja teenustest mõnede märgitud lepinguosaliste suhtes;
(iv) omaniku nime või aadressi muutumine või, kui omanik on juriidiline isik, siis andmete
lisamine või muutmine selle juriidilise isiku õigusliku olemuse ja riigi ning vajaduse korral
riigi territoriaalse üksuse kohta, kelle seaduse alusel juriidiline isik on moodustatud;
(v) rahvusvahelise registreeringu tühistamine kõigi või mõnede kaupade ja teenuste osas
kõigi märgitud lepinguosaliste suhtes;
(vi) esindaja nime või aadressi muutumine.
(b) Taotluse esitab omanik või omaniku lepinguosalise amet; ent omaniku muutumise registrisse
kandmise taotluse võib esitada selle lepinguosalise ameti kaudu või ühe lepinguosalise ameti
kaudu nende hulgast, kes on selles taotluses ära märgitud vastavalt lõike 2 punkti a
allpunktile iv.
(c) [Kustutatud]
(d) Kui taotluse esitab omanik, siis kirjutab sellele alla omanik. Kui taotluse esitab amet, siis
kirjutab sellele alla amet ning ameti sellekohasel nõudmisel ka omanik. Kui taotluse esitab
amet ning amet ei nõua omaniku allkirja, kuid lubab omanikul samuti alla kirjutada, siis võib
omanik seda teha.
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(2) [Taotluse sisu]
(a) Lõike 1 punkti a kohases taotluses sisaldub või märgitakse lisaks taotletavale registrikandele
ära
(i)

käsitletava rahvusvahelise registreeringu number,

(ii) omaniku nimi või, kui muudatus puudutab esindaja nime või aadressi muutmist, siis
esindaja nimi,
(iii) rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumisel taotluses rahvusvahelise
registreeringu uue omanikuna (edaspidi omandiõiguse saaja) nimetatud füüsilise või
juriidilise isiku nimi ja aadress, mis on märgitud vastavalt haldusjuhendile, ning tema
e-posti aadress,
(iv) rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumisel see lepinguosaline või
lepinguosalised, kelle suhtes omandiõiguse saaja vastab protokolli artikli 2 kohaselt
rahvusvahelise registreeringu omanikuks olemise tingimustele,
(v) rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumisel, kui vastavalt allpunktile iii märgitud
omandiõiguse saaja aadress ei ole allpunktis iv nimetatud lepinguosalise või
lepinguosalistest ühe territooriumil ja kui omandiõiguse saaja ei ole ära näidanud, et ta
on lepinguosalise või lepinguosaliseks oleva organisatsiooni liikmesriigi kodanik, siis
omandiõiguse saaja ettevõtte või alalise elukoha aadress lepinguosalises või ühes
lepinguosalistest, kelle suhtes omandiõiguse saaja vastab rahvusvahelise registreeringu
omanikuks olemise tingimustele,
(vi) rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumisel, mis ei puuduta kõiki kaupu ja
teenuseid ning kõiki märgitud lepinguosalisi, need kaubad ja teenused, mida, ning need
märgitud lepinguosalised, keda omaniku muutumine puudutab, ja
(vii) tasumisele kuuluvate lõivude summa ja tasumise mooduse või juhtnöörid nõutava
lõivude summa kandmiseks Rahvusvahelise Büroo arvele koos lõive tasuva või juhtnööre
esitava osalise andmetega.
(b) Rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumise registrisse kandmise taotluses võib ära
märkida ka:
(i)

riigi, kelle kodanik omandiõiguse saaja on, kui omandiõiguse saaja on füüsiline isik;

(ii) andmed juriidilise isiku õigusliku olemuse kohta, samuti riigi ja vajaduse korral riigi
territoriaalüksuse, kelle seaduse alusel juriidiline isik on moodustatud, kui omandiõiguse
saaja on juriidiline isik.
(c) Muudatuse või tühistamise registrisse kandmise taotlus võib sisaldada ka nõuet, et see
kantaks registrisse enne või pärast antud registreeringu suhtes mõne teise muudatuse või
tühistamise või hilisema märkimise registrisse kandmist või pärast rahvusvahelise
registreeringu pikendamist.
(d) Piirangu registrisse kandmise taotluses grupeeritakse piiratud kaupade ja teenuste loetelu
ainult rahvusvahelises registreeringus loetletud rahvusvahelise klassifikatsiooni klasside alla
või, kui piirang puudutab mõne loetletud klassi kõiki kaupu ning teenuseid, nimetatakse
klassid, mis tuleb kustutada.
(3) [Kustutatud]
(4) [Mitu omandiõiguse saajat] Kui rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumise registrisse
kandmise avalduses on nimetatud mitut omandiõiguse saajat, siis ei tohi muudatust asjassepuutuva
märgitud lepinguosalise suhtes registrisse kanda juhul, kui mõni omandiõiguse saajatest ei vasta selle
lepinguosalise suhtes rahvusvahelise registreeringu omanikuks olemise tingimustele.
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Reegel 26
Reegli 25 kohase registrikande tegemise taotluse puudused
(1) [Nõuetele mittevastav taotlus] Kui reegli 25 lõike 1 punkti a kohane taotlus ei vasta esitatud nõuetele
ja kui rakendatakse lõiget 3, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest omanikule ning, kui taotluse on
esitanud amet, siis ametile. Kui esitatakse kaupade ja teenuste loetelu piiramise taotlus, siis selle reegli
tähenduses kontrollib Rahvusvaheline Büroo ainult seda, kas piirangus esitatud klasside numbrid on
asjaomases rahvusvahelises registreeringus olemas.
(2) [Puuduste kõrvaldamiseks antud aeg] Puuduse võib kõrvaldada kolme kuu jooksul, arvates
Rahvusvahelisest Büroost puuduse kohta saadetud teate kuupäevast. Kui puudust ei ole kõrvaldatud
kolme kuu jooksul, arvates Rahvusvahelisest Büroost puuduse kohta saadetud teate kuupäevast, siis
loetakse, et taotlusest on loobutud; Rahvusvaheline Büroo teatab sellest üheaegselt omanikule ja, kui
reegli 25 lõike 1 punkti a kohase taotluse on esitanud amet, siis sellele ametile ning tagastab lõivud
tasunud osalisele kõik tasutud lõivud, olles sellest summast maha arvanud summa, mis võrdub poolega
lõivude loetelu punktis 7 nimetatud lõivudest.
(3) [Esitatud taotlused, mida ei käsitleta taotlustena] Kui reegli 25 lõike 1 punkti b nõuded ei ole täidetud,
siis ei käsitleta esitatud taotlust taotlusena ja Rahvusvaheline Büroo teatab sellest taotluse saatjale.
Reegel 27
Reegli 25 kohase registrikande tegemine ja sellest teatamine; avaldus selle kohta, et omaniku
muutumine või piirang on kehtetu
(1) [Reegli 25 kohase registrikande tegemine ja sellest teatamine]
(a) Kui reegli 25 lõike 1 punktis a nimetatud taotlus vastab nõuetele, kannab Rahvusvaheline
Büroo andmed, muudatuse või tühistamise viivitamatult registrisse, teatab registrikandest
nende märgitud lepinguosaliste ametitele, keda see puudutab, ja tühistamisest kõigi märgitud
lepinguosaliste ametitele ning informeerib üheaegselt omanikku ja, kui taotluse on esitanud
amet, siis ametit. Kui registrikanne puudutab omaniku muutust, informeerib Rahvusvaheline
Büroo eelmist omanikku juhul, kui on toimunud omaniku täielik muutus, ja selle
rahvusvahelise registreeringu, millest osa loovutati või muul viisil üle anti, omanikku juhul, kui
tegemist omaniku osalise muutusega. Kui omanik või amet, kes ei ole päritoluamet, on
esitanud tühistamise registrisse kandmise taotluse protokolli artikli 6 lõikes 3 nimetatud
viieaastase perioodi jooksul, informeerib Rahvusvaheline Büroo ka päritoluametit.
(b) Andmed, muudatus või tühistamine kantakse registrisse nõuetele vastava taotluse
Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäeval, välja arvatud juhul, kui on tehtud reegli 25
lõike 2 punkti c kohane nõue, mille võib registrisse kanda hilisemal kuupäeval.
(c) Kui vastavalt reeglile 5bis on registrisse kantud menetluse jätkamine, siis arvestamata punkti
b kantakse muudatus või tühistamine rahvusvahelisse registrisse reegli 26 lõikes 2 nimetatud
tähtaja lõppemise kuupäevaga, välja arvatud juhul, kui taotlus on tehtud vastavalt reegli 25
lõike 2 punktile c, võib selle registrisse kanda hilisema kuupäevaga.
(2) [Omaniku osalise muutumise registrisse kandmine]
(a) Rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumine ainult osade kaupade ja teenuste või
ainult osade märgitud lepinguosaliste suhtes kantakse rahvusvahelisse registrisse
asjaomase rahvusvahelise registreeringu numbri all omaniku osalise muutumise teel.
(b) See osa rahvusvahelisest registreeringust, mille kohta on registrisse kantud omaniku
muutumine, kustutatakse asjaomase rahvusvahelise registreeringu juurest ja kantakse
registrisse eraldi rahvusvahelise registreeringuna.
(3) [Kustutatud]
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(4) [Avaldus selle kohta, et omaniku muutumine on kehtetu]
(a) Märgitud lepinguosalise amet, kellele Rahvusvaheline Büroo on teatanud seda lepinguosalist
mõjutavast omaniku muutmisest, võib teha avalduse, et omaniku muutumine on selles
lepinguosalises kehtetu. Sellise avalduse tulemusena jääb käsitletav rahvusvaheline
registreering mainitud lepinguosalise suhtes omandiõiguse üleandja nimele.
(b) Punktis a nimetatud avalduses märgitakse ära
(i)

põhjused, miks omaniku muutumine on kehtetu,

(ii) tähtsamad sellekohased seadusesätted ning
(iii) asjaolu, kas nimetatud avaldus võib kuuluda uuesti läbivaatamisele või edasikaebamisele.
(c) Punktis a nimetatud avaldus saadetakse Rahvusvahelisele Büroole enne 18 kuu möödumist
kuupäevast, mil punktis a nimetatud teade asjaosalisele ametile saadeti.
(d) Rahvusvaheline Büroo kannab rahvusvahelisse registrisse kõik vastavalt punktile c tehtud
avaldused ja iseseisva rahvusvahelise registreeringuna selle osa rahvusvahelisest
registreeringust, mille kohta on esitatud mainitud avaldus, ning teatab sellest osalisele
(omanikule või ametile), kes esitas avalduse omaniku muutmiseks ja uue omaniku registrisse
kandmiseks, ja uuele omanikule.
(e) Kõigist vastavalt punktile c tehtud avaldust puudutavatest lõplikest otsustest teatatakse
Rahvusvahelisele Büroole, kes kannab selle rahvusvahelisse registrisse ja teeb
rahvusvahelises registris vastavad muudatused ning informeerib sellest omakorda omaniku
muutmise registrisse kandmise taotluse esitanud osalist (omanikku või ametit) ja uut
omanikku.
(5) [Avaldus selle kohta, et piirang on kehtetu]
(a) Märgitud lepinguosalise amet, kellele Rahvusvaheline Büroo teatab kaupade ja teenuste
loetelu piiramisest, mis seda lepinguosalist mõjutab, võib teatada, et piirang on nimetatud
lepinguosalises kehtetu. Niisuguse avalduse mõjul ei rakendata mainitud lepinguosalise
suhtes piirangut avalduses nimetatud kaupadele ja teenustele.
(b) Punktis a nimetatud avalduses märgitakse ära
(i)

piirangu kehtetuse põhjused,

(ii) kui avaldus ei mõjuta kõiki kaupu ja teenuseid, mida piirang puudutab, siis need, mida
avaldus mõjutab, või need, mida avaldus ei mõjuta,
(iii) peamised vastavad seadusesätted ning
(iv) asjaolu, kas selline avaldus võib kuuluda uuesti läbivaatamisele või edasikaebamisele.
(c) Punktis a nimetatud avaldus saadetakse Rahvusvahelisele Büroole enne 18 kuu möödumist
kuupäevast, mil punktis a nimetatud teade saadeti asjaosalisele ametile.
(d) Rahvusvaheline Büroo kannab rahvusvahelisse registrisse kõik vastavalt punktile c tehtud
avaldused ja teatab sellest osalisele (omanikule või ametile), kes esitas piirangu registrisse
kandmise taotluse.
(e) Kõigist vastavalt punktile c tehtud avaldust puudutavatest lõplikest otsustest teatatakse
Rahvusvahelisele Büroole, kes kannab selle rahvusvahelisse registrisse ja informeerib sellest
omakorda piirangu registrisse kandmise taotluse esitanud osalist (omanikku või ametit).
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Reegel 27bis
Rahvusvahelise registreeringu jagamine
(1) [Rahvusvahelise registreeringu jagamise taotlus]
(a) Omaniku taotluse rahvusvahelise registreeringu jagamiseks osade kaupade ja teenuste
suhtes märgitud lepinguosalises esitab ametlikul vormil Rahvusvahelisele Büroole selle
märgitud lepinguosalise amet pärast seda, kui ta on veendunud, et taotletud jagamine vastab
lepinguosalise õiguse nõuetele, sealhulgas lõivunõuetele.
(b) Taotluses märgitakse ära
(i)

lepinguosaline, kelle amet esitab taotluse,

(ii) taotluse esitava ameti nimi,
(iii) rahvusvahelise registreeringu number,
(iv) omaniku nimi,
(v) eraldatud kaupade ja teenuste nimetused grupeerituna
rahvusvahelise klassifikatsiooni vastavatesse klassidesse,

kaupade

ja

teenuste

(vi) tasumisele kuuluv lõiv ja tasumise moodus või juhtnöörid nõutava summa
debiteerimiseks Rahvusvahelise Büroo pangaarvele ning lõive tasuva või juhtnööre
andva osalise andmed.
(c) Taotluse peab allkirjastama selle esitav amet ja ameti sellekohasel nõudmisel ka omanik.
(d) Selles lõikes nimetatud taotlus võib sisaldada või sellega koos võib saata reeglite 18bis või
18ter kohase avalduse, mis puudutab taotluses loetletud kaupu ja teenuseid.
(2) [Lõiv] Rahvusvahelise registreeringu jagamise eest tuleb tasuda lõiv, mis on nimetatud lõivude loetelu
punktis 7.7.
(3) [Nõuetele mittevastav taotlus]
(a) Kui taotlus ei vasta nõuetele, teeb Rahvusvaheline Büroo taotluse esitanud ametile
ettepaneku puudus kõrvaldada ja teavitada sellest omanikku.
(b) Kui amet ei ole puudust kõrvaldanud kolme kuu jooksul arvates punktis a nimetatud
ettepaneku kuupäevast, siis loetakse, et taotlusest on loobutud. Rahvusvaheline Büroo teatab
sellest samaaegselt omanikule ja taotluse esitanud ametile ning tagastab pool lõikes 2
nimetatud lõivusummast.
(4) [Registrisse kandmine ja teatamine]
(a) Kui taotlus vastab nõuetele, kannab Rahvusvaheline Büroo jagamise rahvusvahelisse
registrisse, loob rahvusvahelisse registrisse jagamisest tuleneva rahvusvahelise
registreeringu ja teatab sellest samaaegselt omanikule ning taotluse esitanud ametile.
(b) Rahvusvahelise registreeringu jagamine kantakse registrisse taotluse Rahvusvahelises
Büroos kättesaamise kuupäevaga või vajaduse korral kuupäevaga, mil lõikes 3 viidatud
puudus kõrvaldati.
(5) [Esitatud taotlus, mida ei käsitleta taotlusena] Rahvusvahelise registreeringu jagamise taotlust
lepinguosalise suhtes, keda ei ole taotluses nimetatud kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni klasside ulatuses märgitud või kelle märkimine enam ei kehti, ei käsitleta taotlusena.
(6) [Deklaratsioon, et lepinguosaline ei esita jagamise taotlusi] Lepinguosaline, kelle õiguses ei ole
sätestatud märkide registreerimistaotluste või märkide registreeringute jagamist, võib enne selle reegli
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jõustumiskuupäeva või enne lepinguosalise protokolliga ühinemise kuupäeva peadirektorile teatada, et
ta ei esita Rahvusvahelisele Büroole lõikes 1 viidatud taotlusi. Selle deklaratsiooni võib igal ajal tagasi
võtta.
Reegel 27ter
Rahvusvaheliste registreeringute liitmine
(1) [Omaniku osalise muutumise registrisse kandmisest tulenev rahvusvaheliste registreeringute liitmine]
Kui sama füüsiline või juriidiline isik on omaniku osalise muutumise tulemusena registrisse kantud kahe
või enama rahvusvahelise registreeringu omanikuna, siis registreeringud liidetakse nimetatud füüsilise
või juriidilise isiku taotluse alusel, mis on esitatud otse või omaniku lepinguosalise ameti kaudu. Taotlus
esitatakse Rahvusvahelisele Büroole ametlikul vormil. Rahvusvaheline Büroo kannab liitmise registrisse,
teatab sellest märgitud lepinguosalis(t)e ameti(te)le, keda muudatus puudutab, teavitab samaaegselt ka
omanikku ja, kui taotluse esitas amet, siis seda ametit.
(2) [Rahvusvahelise registreeringu
registreeringute liitmine]

jagamise

registrisse

kandmisest

tulenev

rahvusvaheliste

(a) Jagamise tulemusena loodud rahvusvaheline registreering liidetakse rahvusvahelise
registreeringuga, millest see lahutati, kui omanik esitab selleks taotluse reegli 27bis lõikes 1
viidatud ameti vahendusel ja tingimusel, et sama füüsiline või juriidiline isik on mõlema
rahvusvahelise registreeringu omanik ning kui asjaomane amet leiab, et taotlus vastab
lepinguosalise
õiguse
nõuetele,
sealhulgas
lõivunõuetele.
Taotlus
esitatakse
Rahvusvahelisele Büroole ametlikul vormil. Rahvusvaheline Büroo kannab liitmise
rahvusvahelisse registrisse, teatab sellest samaaegselt omanikule ja taotluse esitanud
ametile.
(b) Lepinguosalise amet, kelle õiguses ei ole sätestatud märkide registreeringute liitmist, võib
enne selle reegli jõustumise kuupäeva või enne lepinguosalise protokolliga ühinemise
kuupäeva peadirektorile teatada, et ta ei esita Rahvusvahelisele Büroole punktis a viidatud
taotlusi. Selle deklaratsiooni võib igal ajal tagasi võtta.
Reegel 28
Parandused rahvusvahelises registris
(1) [Parandamine] Kui Rahvusvaheline Büroo, toimides ex officio või vastavalt omaniku või ameti
taotlusele, teeb kindlaks, et rahvusvahelises registris on rahvusvahelist registreeringut puudutav viga,
teeb ta registris vajaliku muudatuse.
(2) [Teatamine] Rahvusvaheline Büroo teatab sellest omanikule ja samaaegselt nende märgitud
lepinguosaliste ametitele, keda parandus puudutab. Kui parandusi nõudev amet ei ole märgitud
lepinguosalise amet, keda parandus puudutab, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest ka vastavale ametile.
(3) [Parandusele järgnev keeldumine] Lõikes 2 nimetatud ametil on õigus Rahvusvahelisele Büroole
saadetud esialgse keeldumise teates teatada, et parandatud rahvusvahelisele registreeringule ei saa või
enam ei saa kaitset tagada. Protokolli artiklit 5 ja reegleid 16 kuni 18ter rakendatakse mutatis mutandis,
kusjuures nimetatud parandust puudutava teate saatmiseks ette nähtud ajavahemikku arvestatakse
parandusteate asjaosalisele ametile saatmise kuupäevast.
(4) [Paranduse tähtaeg] Arvestamata lõiget 1 võib ameti tehtud vea, mille parandamine mõjutab
rahvusvahelisest registreeringust tulenevaid õigusi, parandada vaid juhul, kui parandamistaotlus saabub
Rahvusvahelisse Büroosse üheksa kuu jooksul, arvates rahvusvahelise registri parandamisele kuuluva
sissekande avaldamise kuupäevast.
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VI peatükk
Pikendamine
Reegel 29
Mitteametlik teade kehtivuse lõppemise kohta
Asjaolu, et protokolli artikli 7 lõikes 3 nimetatud mitteametlikku teadet ei ole kätte saadud, ei vabanda
reeglis 30 sätestatud tähtaja ületamist.
Reegel 30
Pikendamise üksikasjad
(1) [Lõivud]
(a) Rahvusvahelise registreeringu pikendamiseks tuleb hiljemalt sellel kuupäeval,
rahvusvaheline registreering kuulub pikendamisele, tasuda järgmised lõivud:
(i)

mil

põhilõiv,

(ii) vajaduse korral lisalõiv ning
(iii) lõivude loetelu punktis 6 nimetatud või viidatud täiendav lõiv või individuaallõiv iga
märgitud lepinguosalise eest, kelle puhul ei ole rahvusvahelisse registrisse kantud
keeldumise avaldust vastavalt reeglile 18ter või kehtetuks tunnistamist kõigi asjasse
puutuvate kaupade ja teenuste ulatuses. Tasuda võib kuue kuu jooksul, arvates
kuupäevast, mil rahvusvaheline registreering kuulub pikendamisele, tingimusel, et
samaaegselt tasutakse lõivude loetelu punktis 6.5 nimetatud lisamaks.
(b) Kui Rahvusvaheline Büroo saab mõne pikendamissumma kätte varem kui kolm kuud enne
kuupäeva, mil rahvusvaheline registreering kuulub pikendamisele, loetakse see kättesaaduks
kolm kuud enne kuupäeva, mil rahvusvaheline registreering kuulub pikendamisele.
(2) [Lisateave]
(a) Kui omanik ei soovi pikendada rahvusvahelist registreeringut selle lepinguosalise suhtes,
kelle kohta ei ole rahvusvahelisse registrisse kantud keeldumise avaldust vastavalt reeglile
18ter kõigi asjasse puutuvate kaupade ja teenuste ulatuses, peab omanik lisaks nõutud
lõivude tasumisele esitama avalduse selle kohta, et nimetatud lepinguosalise suhtes ei
kantaks rahvusvahelise registreeringu pikendamist rahvusvahelisse registrisse.
(b) Kui omanik soovib pikendada rahvusvahelist registreeringut märgitud lepinguosalise suhtes,
arvestamata asjaolu, et selle lepinguosalise suhtes on rahvusvahelisse registrisse kantud
keeldumise avaldus vastavalt reeglile 18ter kõigi asjasse puutuvate kaupade ja teenuste
suhtes, peab omanik lisaks nõutud lõivude tasumisele, kaasa arvatud täiendav lõiv või
individuaallõiv nimetatud lepinguosalise eest, esitama avalduse selle kohta, et rahvusvahelise
registreeringu pikendamine nimetatud lepinguosalise suhtes tuleb kanda rahvusvahelisse
registrisse.
(c) Rahvusvahelist registreeringut ei saa pikendada ühegi märgitud lepinguosalise suhtes, kelle
puhul on kõigi kaupade ja teenuste suhtes vastavalt reegli 19 lõikele 2 registrisse kantud
kehtetuks tunnistamine või kelle puhul vastavalt reegli 27 lõike 1 punktile a on registrisse
kantud loobumine. Rahvusvahelist registreeringut ei saa pikendada märgitud lepinguosalise
suhtes nende kaupade ja teenuste puhul, mille kohta on vastavalt reegli 19 lõikele 2
registrisse kantud rahvusvahelise registreeringu kehtetuks tunnistamine nimetatud
lepinguosalises või mille kohta on vastavalt reegli 27 lõike 1 punktile a registrisse kantud
piirang.
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(d) Kui rahvusvahelisse registrisse on kantud reegli 18ter lõike 2 punktile ii või lõikele 4 vastav
avaldus, ei pikendata rahvusvahelist registreeringut asjasse puutuva märgitud lepinguosalise
suhtes nende kaupade ja teenuste ulatuses, mida eelnimetatud avalduses ei nimetata, välja
arvatud juhul, kui lisaks nõutud lõivude tasumisele esitab omanik avalduse, et rahvusvahelist
registreeringut tuleb pikendada ka nende kaupade ja teenuste ulatuses.
(e) Asjaolu, et rahvusvahelist registreeringut ei pikendata vastavalt punktile d kõigi asjasse
puutuvate kaupade ja teenuste ulatuses, ei loeta muudatuseks protokolli artikli 7 lõike 2
tähenduses. Asjaolu, et rahvusvahelist registreeringut ei pikendata kõigi märgitud
lepinguosaliste suhtes, ei loeta muudatuseks protokolli artikli 7 lõike 2 tähenduses.
(3) [Ebapiisav lõivude summa]
(a) Kui saadud lõivude summa on väiksem pikendamiseks nõutavate lõivude summast, siis
teatab Rahvusvaheline Büroo sellest viivitamatult ja üheaegselt nii omanikule kui ka
esindajale, kui esindaja on olemas. Teates nimetatakse ära puuduv summa.
(b) Kui saadud lõivude summa on pärast lõike 1 punktis a nimetatud kuuekuulise perioodi lõppu
väiksem, kui vastavalt lõikele 1 nõutud summa, siis vastavalt punktile c ei kanna
Rahvusvaheline Büroo pikendamist registrisse ning tagastab lõivud tasunud osalisele
makstud summa, teatades sellest omanikule ja esindajale, kui esindaja on olemas.
(c) Kui punktis a nimetatud teade on saadetud kolme kuu jooksul enne lõike 1 punktis a
nimetatud kuuekuulise perioodi lõppu ja kui saadud lõivude summa on pärast mainitud
perioodi lõppu väiksem, kui vastavalt lõikele 1 nõutud summa, ent moodustab sellest
summast siiski vähemalt 70%, siis toimib Rahvusvaheline Büroo vastavalt reegli 31 lõigetes 1
ja 3 sätestatule. Kui kolme kuu jooksul, arvates nimetatud teatest, ei ole nõutav summa täies
ulatuses tasutud, tühistab Rahvusvaheline Büroo pikendamise, teatab sellest omanikule ja
esindajale, kui esindaja on olemas, ja ametitele, kellele pikendamisest teatati, ning tagastab
saadud lõivud need tasunud osalisele.
(4) [Periood, mille eest pikendamislõiv tasutakse] Iga pikendamise eest nõutav lõiv tasutakse kümne
aasta eest.
Reegel 31
Pikendamise registrisse kandmine; teatamine ja tunnistus
(1) [Pikendamise registrisse kandmine ja jõustumise kuupäev] Pikendamine kantakse rahvusvahelisse
registrisse kuupäevaga, mil registreering kuulus pikendamisele, seda isegi juhul, kui pikendamislõiv
tasutakse protokolli artikli 7 lõikes 4 nimetatud lisaajal.
(2) [Pikendamiskuupäev hilisema märkimise puhul] Pikendamise jõustumise kuupäev on sama kõigi
rahvusvahelises registreeringus sisalduvate märkimiste puhul, olenemata märkimise rahvusvahelisse
registrisse kandmise kuupäevast.
(3) [Teatamine ja tunnistus] Rahvusvaheline Büroo teatab pikendamisest asjassepuutuvate märgitud
lepinguosaliste ametitele ja saadab omanikule tunnistuse.
(4) [Teatamine pikendamata jätmise korral]
(a) Kui rahvusvahelist registreeringut ei pikendata, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest
omanikule, esindajale, kui esindaja on olemas, ja kõigi rahvusvahelises registreeringus
märgitud lepinguosaliste ametitele.
(b) Kui rahvusvahelist registreeringut ei pikendata märgitud lepinguosalise suhtes, teatab
Rahvusvaheline Büroo sellest omanikule, esindajale, kui esindaja on olemas, ja selle
lepinguosalise ametile.
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VII peatükk
Ametlik bülletään ja andmebaas
Reegel 32
Ametlik bülletään
(1) [Rahvusvahelisi registreeringuid puudutav teave]
(a) Rahvusvaheline Büroo avaldab ametlikus bülletäänis teabe, mis puudutab
(i)

reegli 14 kohaselt tehtud rahvusvahelisi registreeringuid;

(ii) reegli 16 lõike 1 kohast teavet;
(iii) reegli 17 lõike 4 kohaselt registrisse kantud esialgseid keeldumisi, koos viitega sellele,
kas keeldumine puudutab kõiki kaupu ja teenuseid või ainult osa neist, kuid märkimata
ära asjaomaseid kaupu ja teenuseid ning keeldumise põhjusi, ja reegli 18bis lõike 2 ning
reegli 18ter lõike 5 kohaselt registrisse kantud avaldusi ja teavet;
(iv) reegli 31 lõike 1 kohaselt registrisse kantud pikendamisi;
(v) reegli 24 lõike 8 kohaselt registrisse kantud hilisemaid märkimisi;
(vi) rahvusvaheliste registreeringute järjepidevust vastavalt reeglile 39;
(vii) registrikandeid vastavalt reeglile 27;
(viii) reegli 22 lõike 2 kohaselt tehtud või reegli 27 lõike 1 või reegli 34 lõike 3 punkti d
kohaselt registrisse kantud tühistamisi;
(viiibis) reegli 27bis lõike 4 kohaselt registrisse kantud jagamisi ja reegli 27ter kohaselt
registrisse kantud liitmisi;
(ix) reegli 28 kohaseid parandusi;
(x) reegli 19 lõike 2 kohaselt registrisse kantud kehtetuks tunnistamisi;
(xi) vastavalt reeglitele 20, 20bis, 21, 21bis, reegli 22 lõike 2 punktile a, reeglile 23 ja reegli 27
lõikele 4 registrisse kantud teavet;
(xii) rahvusvahelisi registreeringuid, mida ei ole pikendatud;
(xiii) reegli 3 lõike 2 punkti b kohaselt teatatud omaniku esindaja määramise registrikandeid
ja reegli 3 lõike 6 punkti a kohaseid omaniku või omaniku esindaja nõudel tehtud
tühistamisi.
(b) Märgi reproduktsioon avaldatakse sellisel kujul, nagu see on rahvusvahelises taotluses. Kui
taotleja on teinud reegli 9 lõike 4 punkti a allpunktis vi nimetatud avalduse, märgitakse see
asjaolu avaldamisel ära.
(c) Kui kooskõlas reegli 9 lõike 4 punkti a allpunktidega v või vii on esitatud märgi värviline
reproduktsioon, siis esitatakse ametlikus bülletäänis nii märgi mustvalge kui ka värviline
reproduktsioon.
(2) [Lepinguosaliste eriomaseid nõudeid ja deklaratsioone puudutav teave] Rahvusvaheline Büroo avaldab
ametlikus bülletäänis
(i)

reegli 7, reegli 20bis lõike 6, reegli 27bis lõike 6, reegli 27ter lõike 2 punkti b või reegli 40
lõike 6 kohaselt saadetud teated ja reegli 17 lõike 5 punkti d või e kohased
deklaratsioonid;

(ii) protokolli artikli 5 lõike 2 punkti b või artikli 5 lõike 2 punkti b ja punkti c esimese lause
kohased deklaratsioonid;
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(iii) protokolli artikli 8 lõike 7 kohased deklaratsioonid;
(iv) reegli 34 lõike 2 punkti b või lõike 3 punkti a kohaselt saadetud teated;
(v) nimekirja päevadest, mil Rahvusvaheline Büroo ei ole jooksval ja järgmisel kalendriaastal
asjaajamiseks avatud.
(3) [Veebilehel avaldamine] Rahvusvaheline Büroo jõustab lõigete 1 ja 2 kohase teabe avaldades selle
Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni veebilehel.
Reegel 33
Elektrooniline andmebaas
(1) [Andmebaasi sisu] Nii rahvusvahelisse registrisse kantud kui ka reegli 32 kohaselt ametlikus
bülletäänis avaldatud andmed sisestatakse elektroonilisse andmebaasi.
(2) [Menetluses olevaid rahvusvahelisi taotlusi ja hilisemat märkimist puudutav teave] Kui rahvusvahelist
taotlust või reegli 24 kohast märkimist ei ole kantud rahvusvahelisse registrisse kolme tööpäeva jooksul
pärast rahvusvahelise taotluse või märkimise kätte saamist Rahvusvahelises Büroos, sisestab
Rahvusvaheline Büroo, arvestamata võimalikke puudusi saabunud rahvusvahelises taotluses või
märkimises, elektroonilisse andmebaasi kõik rahvusvahelises taotluses või märkimises sisalduvad
andmed.
(3) [Elektroonilise andmebaasi kättesaadavus] Elektroonilist andmebaasi saavad kasutada
lepinguosaliste ametid ja ettenähtud lõivu eest, kui selline lõiv kehtestatakse, üldsus online ligipääsu
kaudu ning teistel Rahvusvahelise Büroo määratud viisidel. Kasutamismaksumuse kannab kasutaja.
Lõike 2 kohaselt sisestatud andmetele on lisatud hoiatus, et Rahvusvaheline Büroo ei ole veel langetanud
otsust rahvusvahelise taotluse või reegli 24 kohase märkimise kohta.
VIII peatükk
Lõivud
Reegel 34
Lõivude määrad ja tasumine
(1) [Lõivude määrad] Protokolli või käesoleva reeglistiku kohaselt tasumisele kuuluvate lõivude määrad,
välja arvatud individuaallõivude määrad, märgitakse ära lõivude loetelus, mis on lisatud sellele
reeglistikule ja moodustab reeglistiku lahutamatu osa.
(2) [Tasumine]
(a) Lõivude loetelus märgitud lõivud võib Rahvusvahelisele Büroole tasuda taotleja või omanik
või omaniku lepinguosalise amet, kui viimane on nõustunud lõivu koguma ja edastama ning
taotleja või omanik seda soovivad.
(b) Lepinguosaline, kelle amet on nõus lõive koguma ja edastama, teatab sellest peadirektorile.
(3) [Kahes osas tasumisele kuuluv individuaallõiv]
(a) Lepinguosaline, kes teeb või on teinud protokolli artikli 8 lõike 7 kohase deklaratsiooni, võib
teatada peadirektorile, et selle lepinguosalise märkimise eest tasumisele kuuluv
individuaallõiv koosneb kahest osast, kusjuures esimene osa tuleb tasuda rahvusvahelise
taotluse või antud lepinguosalise hilisema märkimise esitamisel ning teine osa tuleb tasuda
hilisemal kuupäeval, mis määratakse kindlaks vastavalt selle lepinguosalise seadustele.
(b) Punkti a rakendamisel mõistetakse lõivude loetelu punktides 2 ja 5 toodud viiteid
individuaallõivule viidetena individuaallõivu esimesele osale.
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(c) Punkti a rakendamisel teatab asjaomase märgitud lepinguosalise amet Rahvusvahelisele
Büroole, millal kuulub tasumisele individuaallõivu teine osa. Teates märgitakse ära
(i)

asjaomase rahvusvahelise registreeringu number,

(ii) omaniku nimi,
(iii) kuupäev, mil kuulub tasumisele individuaallõivu teine osa,
(iv) kui individuaallõivu teise osa suurus sõltub kaupade ja teenuste klasside arvust, mille
suhtes märki märgitud lepinguosalises kaitstakse, siis nende klasside arv.
(d) Rahvusvaheline Büroo edastab teate omanikule. Kui individuaallõivu teine osa tasutakse
ettenähtud tähtaja jooksul, kannab Rahvusvaheline Büroo tasumise rahvusvahelisse
registrisse ja teatab sellest asjaomase lepinguosalise ametile. Kui individuaallõivu teist osa ei
tasuta ettenähtud tähtaja jooksul, teatab Rahvusvaheline Büroo sellest asjaomase
lepinguosalise ametile, tühistab rahvusvahelise registreeringu rahvusvahelises registris selle
lepinguosalise suhtes ja teatab sellest omanikule.
(4) [Lõivude Rahvusvahelisele Büroole tasumise viisid] Lõivud tasutakse Rahvusvahelisele Büroole
vastavalt haldusjuhendis sätestatule.
(5) [Tasumisel lisatavad andmed] Lõivu tasumisel Rahvusvahelisele Büroole peab lisama järgmised
andmed:
(i)

enne rahvusvahelist registreerimist – taotleja nimi, käsitletav märk ja tasumise eesmärk;

(ii) pärast rahvusvahelist registreerimist – omaniku nimi, käsitletava rahvusvahelise
registreeringu number ja tasumise eesmärk.
(6) [Tasumise kuupäev]
(a) Vastavalt reegli 30 lõike 1 punktile b ning käesoleva lõike punktile b loetakse lõiv
Rahvusvahelisele Büroole tasutuks kuupäeval, mil Rahvusvaheline Büroo saab nõutud summa
kätte.
(b) Kui nõutud summa on Rahvusvahelise Büroole avatud pangakontol ja Büroo on pangakonto
omanikult saanud juhtnöörid selle debiteerimiseks, loetakse lõiv Rahvusvahelisele Büroole
tasutuks kuupäeval, mil Rahvusvaheline Büroo saab kätte rahvusvahelise taotluse, hilisema
märkimise, juhtnöörid individuaallõivu teise osa debiteerimiseks, muudatuse registrisse
kandmise taotluse või korralduse rahvusvahelise registreeringu pikendamiseks.
(7) [Lõivumäära muutmine]
(a) Kui rahvusvahelise taotluse esitamise eest tasutavate lõivude määra muudetakse perioodil,
mis algab kuupäevast, mil päritoluamet sai kätte avalduse rahvusvahelise taotluse
esitamiseks Rahvusvahelisele Büroole, ja lõpeb kuupäevaga, mil Rahvusvaheline Büroo sai
kätte rahvusvahelise taotluse, siis tuleb tasuda selle lõivumäära järgi, mis kehtis esimesena
mainitud kuupäeval.
(b) Kui omaniku lepinguosalise amet esitab märkimise vastavalt reeglile 24 ja selle märkimise
eest tasutavate lõivude määra muudetakse perioodil, mis algab kuupäevast, mil amet sai
omanikult avalduse nimetatud märkimise esitamiseks, ja lõpeb kuupäevaga, mil
Rahvusvaheline Büroo sai kätte märkimise, siis tuleb tasuda selle lõivumäära järgi, mis kehtis
esimesena mainitud kuupäeval.
(c) Lõike 3 punkti a rakendamisel tuleb tasuda individuaallõivu teine osa selle lõivumäära järgi,
mis kehtib selles lõikes märgitud hilisemal kuupäeval.
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(d) Kui rahvusvahelise registreeringu pikendamise eest tasutavate lõivude määra muudetakse
tasumise kuupäeva ja pikendamise tähtpäeva vahel, siis tuleb tasuda see lõivumäär, mis
kehtis tasumise kuupäeval või kuupäeval, mis vastavalt reegli 30 lõike 1 punktile b loetakse
tasumise kuupäevaks. Kui tasumine toimub pärast pikendamise tähtpäeva, tuleb tasuda
lõivumäär, mis kehtis pikendamise tähtpäeval.
(e) Kui muudetakse nende lõivude määra, mida ei ole nimetatud punktides a, b, c, ja d, siis tuleb
tasuda selle lõivumäära järgi, mis kehtis lõivu Rahvusvahelisse Büroosse jõudmise
kuupäeval.
Reegel 35
Tasumisel kasutatav valuuta
(1) [Kohustus kasutada Šveitsi valuutat] Kõik käesoleva reeglistiku alusel tasumisele kuuluvad summad
makstakse Rahvusvahelisele Büroole Šveitsi valuutas, olenemata asjaolust, et kui lõivud tasub amet, siis
võivad lõivud sellele ametile laekuda mingis teises valuutas.
(2) [Individuaallõivude määra kindlaksmääramine Šveitsi valuutas]
(a) Kui lepinguosaline teeb vastavalt protokolli artikli 8 lõike 7 punktile a deklaratsiooni, et talle
tuleb tasuda individuaallõiv, siis on Rahvusvahelisele Büroole teatatava individuaallõivu määr
väljendatud selle lepinguosalise ametis kasutatavas valuutas.
(b) Kui punktis a nimetatud deklaratsioonis on lõivumäär väljendatud mingis teises valuutas
peale Šveitsi valuuta, siis määrab peadirektor pärast konsulteerimist asjassepuutuva
lepinguosalise ametiga ÜRO ametliku vahetuskursi põhjal kindlaks individuaallõivu suuruse
Šveitsi valuutas.
(c) Kui rohkem kui kolme järjestikuse kuu vältel on ÜRO ametlik vahetuskurss Šveitsi valuuta ja
lepinguosalise märgitud individuaallõivu valuuta vahel vähemalt 5% kõrgem või madalam kui
viimane vahetuskurss, mida kasutati individuaallõivu suuruse määramiseks Šveitsi valuutas,
siis võib lepinguosalise amet paluda peadirektoril määrata uus individuaallõivu suurus Šveitsi
valuutas ÜRO ametliku vahetuskursi põhjal, mis kehtis päev enne mainitud taotluse esitamist.
Peadirektor toimib sellele vastavalt. Uus lõivumäär hakkab kehtima peadirektori kehtestatud
kuupäevast, tingimusel, et see kuupäev jääb nimetatud summa ametlikus bülletäänis
avaldamisele järgneva teise kuu sisse.
(d) Kui rohkem kui kolme järjestikuse kuu vältel on ÜRO ametlik vahetuskurss Šveitsi valuuta ja
lepinguosalise märgitud individuaallõivu valuuta vahel vähemalt 10% madalam kui viimane
vahetuskurss, mida kasutati individuaallõivu suuruse määramiseks Šveitsi valuutas, siis
määrab peadirektor kindlaks individuaallõivu uue määra Šveitsi valuutas ÜRO ametliku
vahetuskursi põhjal. Uus lõivumäär hakkab kehtima peadirektori kehtestatud kuupäevast,
tingimusel, et see kuupäev jääb ametlikus bülletäänis avaldamisele järgneva teise kuu sisse.
Reegel 36
Lõivudest vabastamine
Lõive ei ole vaja tasuda alljärgnevatel registrisse kandmise juhtudel:
(i)

esindaja määramine, esindajaga
registrikande tühistamine,

seotud

muudatused

ja

esindajat

puudutava

(ii) telefoninumbrit, kirjavahetuse aadressi, e-posti aadressi ning muud taotleja, omaniku või
esindajaga sidepidamise viisi, mida on täpsustatud haldusjuhendis, puudutav muudatus,
(iii) rahvusvahelise registreeringu tühistamine,
(iv) loovutamine vastavalt reegli 25 lõike 1 punkti a allpunktile iii,
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(v) rahvusvahelises taotluses vastavalt reegli 9 lõike 4 punkti a allpunktile xiii või hilisemas
märkimises vastavalt reegli 24 lõike 3 punkti a allpunktile iv tehtud piirang,
(vi) ameti taotlus, mis on esitatud vastavalt protokolli artikli 6 lõike 4 esimesele lausele,
(vii) põhitaotlust või sellest tulenevat registreeringut või põhiregistreeringut mõjutav
kohtutoiming või lõplik kohtuotsus,
(viii) keeldumine vastavalt reeglile 17, reegli 24 lõikele 9 või reegli 28 lõikele 3, vastavalt
reeglitele 18bis või 18ter või reegli 20bis lõikele 5 või reegli 27 lõigetele 4 või 5 tehtud
avaldus;
(ix) rahvusvahelise registreeringu kehtetuks tunnistamine,
(x) vastavalt reeglile 20 edastatud teave,
(xi) vastavalt reeglile 21 või reeglile 23 saadetud teade,
(xii) rahvusvahelises registris tehtud parandus.
Reegel 37
Lisalõivude ja täiendavate lõivude jagunemine
(1) Protokolli artikli 8 lõigetes 5 ja 6 nimetatud koefitsient on järgmine:
lepinguosaliste jaoks, kes teevad ainult keeldumise absoluutsete
aluste ekspertiisi ............................................................................................................................ kaks
lepinguosaliste jaoks, kes teevad ekspertiisi ka varasemate õiguste suhtes:
(a) pärast kolmanda isiku protesti ................................................................................................ kolm
(b) ex officio ................................................................................................................................... neli
(2) Koefitsient neli kehtib ka lepinguosaliste puhul, kes teevad ex officio otsinguid varasemate õiguste
suhtes koos viitega kõige olulisematele varasematele õigustele.
Reegel 38
Individuaallõivude kandmine asjassepuutuvate lepinguosaliste arvele
Iga individuaallõiv, mis on Rahvusvahelisele Büroole tasutud seoses protokolli artikli 8 lõike 7 punkti a
kohase deklaratsiooni teinud lepinguosalisega, kannab Rahvusvaheline Büroo selle lepinguosalise
pangakontole ühe kuu jooksul, mis järgneb kuule, mil toimus rahvusvahelise registreeringu registrisse
kandmine, hilisem märkimine või pikendamine, mille eest lõiv tasuti või mil kanti registrisse
individuaallõivu teise osa tasumine.
IX peatükk
Mitmesugust
Reegel 39
Rahvusvahelise registreeringu järjepidevus mõningates õigusjärglastes riikides
(1) Kui riik (õigusjärglane riik), kelle territoorium oli enne iseseisvumist osa lepinguosalise (õiguseelneja
riigi) territooriumist, on esitanud peadirektorile järjepidevuse avalduse, mille kohaselt protokolli
rakendatakse õigusjärglases riigis, siis enne lõikes 2 kehtestatud kuupäeva kehtinud rahvusvaheliste
registreeringute puhul, mis on territoriaalselt laienenud õiguseelnejale riigile,
(i)

tuleb kuue kuu jooksul, arvates Rahvusvahelisest Büroost käsitletava rahvusvahelise
registreeringu omanikule saadetud vastavasisulise teate kuupäevast, esitada
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Rahvusvahelisele Büroole taotlus nimetatud rahvusvahelise registreeringu järjepidevuse
kohta õigusjärglases riigis ning
(ii) sama aja jooksul tasuda lõiv 41 Šveitsi franki, mille Rahvusvaheline Büroo kannab üle
õigusjärglase riigi ametile, ja lõiv 23 Šveitsi franki Rahvusvahelisele Büroole.
(2) Lõikes 1 toodud kuupäev on õigusjärglase riigi poolt Rahvusvahelisele Büroole sel eesmärgil teatatud
kuupäev, kusjuures antud kuupäev ei tohi olla õigusjärglase riigi iseseisvumise kuupäevast varasem.
(3) Lõikes 1 toodud nõude ja lõivude kättesaamisel teavitab Rahvusvaheline Büroo õigusjärglase riigi
ametit ja teeb vastava kande rahvusvahelisse registrisse.
(4) Kui amet on kätte saanud lõike 3 kohase teate õigusjärglase riigi ameti rahvusvahelise registreeringu
kohta, võib amet keelduda kaitsest ainult juhul, kui protokolli artikli 5 lõike 2 punktis a, b või c toodud
tähtaeg, mis on seotud territoriaalse laienemisega õiguseelneja riigile, ei ole möödas ja kui
Rahvusvaheline Büroo saab keeldumisteate sama tähtaja jooksul.
(5) See reegel ei kehti ei Vene Föderatsiooni ega selle riigi puhul, kes on peadirektorile esitanud
deklaratsiooni, mille kohaselt riik jätkab õiguslikult lepinguosalisena.
Reegel 40
Jõustumine; ajutised sätted
(1) [Jõustumine] Käesolev reeglistik jõustub 1. veebruaril 2020. aastal ja asendab sellest kuupäevast
alates Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe ja selle kokkuleppe protokolli ühist
juhendit, mis kehtis 31. jaanuarini 2020 (edaspidi ühine juhend).
(2) [Ajutised üldsätted]
(a) Arvestamata lõiget 1,
(i)

rahvusvaheline taotlus, mille Rahvusvahelisele Büroole edastamise avaldus saabus
päritoluametisse enne 1. veebruari 2020, loetakse reegli 14 tähenduses nõuetele
vastavaks sedavõrd, kuivõrd see on kooskõlas ühise juhendiga;

(ii) hilisem märkimine või registrikande tegemise taotlus, mis on Rahvusvahelisele Büroole
esitatud enne 1. veebruari 2020, loetakse reegli 5bis, reegli 20bis lõike 3, reegli 24 lõike 8
või reeglite 27, 27bis või 27ter tähenduses nõuetele vastavaks, kuivõrd see on kooskõlas
ühise juhendiga;
(iii) rahvusvahelise taotluse, hilisema märkimise või registrikande tegemise taotluse puhul,
mille menetlust Rahvusvaheline Büroo on alustanud enne 1. veebruari 2020 vastavalt
ühise juhendi reeglitele 11, 12, 13, reegli 20bis lõikele 2, reegli 24 lõikele 5, reeglile 26 või
reegli 27bis lõike 3 punktile a, jätkab Rahvusvaheline Büroo eespool nimetatud reeglite
kohast menetlust; sellest tuleneva rahvusvahelise registreeringu või rahvusvahelisse
registrisse kande tegemise kuupäev määratakse ühise juhendi reegli 15, reegli 20bis
lõike 3 punkti b, reegli 24 lõike 6, reegli 27 lõike 1 punkti b ja c või reegli 27bis lõike 4
punkti b järgi;
(iv) enne 1. veebruari 2020 Rahvusvahelisele Büroole saadetud protokolli artikli 4bis lõike 2,
artikli 5 lõigete 1 ja 2 või 6 või artikli 6 lõike 4 kohane teade loetakse reegli 17 lõike 4,
reegli 19 lõike 2, reegli 21 lõike 2, reegli 21bis lõike 4, reegli 22 lõike 2, reegli 23 lõike 2
või reegli 34 lõike 3 punkti d tähenduses nõuetele vastavaks niivõrd, kuivõrd see on
kooskõlas ühise juhendi nõuetega;
(v) enne 1. veebruari 2020 Rahvusvahelisele Büroole saadetud reeglite 16, 18bis, 18ter, 20
või reegli 20bis lõike 5, reegli 23bis või reegli 27 lõike 4 või 5 kohane teade, avaldus või
lõplik otsus loetakse reegli 16 lõike 2, reegli 18bis lõike 2, reegli 18ter lõike 5, reegli 20
lõike 3, reegli 20bis lõike 5 punkti d, reegli 23bis lõike 3, reegli 27 lõike 4 punkti d ja e või
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lõike 5 punkti d ja e tähenduses nõuetele vastavaks niivõrd, kuivõrd see on kooskõlas
ühise juhendi nõuetega.
(b) Reegli 34 lõike 7 tähenduses kehtivad enne 1. veebruari 2020 ühise juhendi reegli 34 lõikes 1
sätestatud lõivud.
(c) Märgitud lepinguosalise ametist enne 1. veebruari 2020 Rahvusvahelisele Büroole saadetud
ühise juhendi reegli 6 lõike 2 punkti iii, reegli 7 lõike 2, reegli 17 lõike 5 punkti d, reegli 20bis
lõike 6, reegli 27bis lõike 6, reegli 27ter lõike 2 punkti b, reegli 34 lõike 3 punkti a või reegli 40
lõike 6 kohaste teadete mõju kestab edasi vastavalt reegli 6 lõike 2 punktile iii, reegli 7 lõikele
2, reegli 17 lõike 5 punktile d, reegli 27bis lõikele 6, reegli 27ter lõike 2 punktile b või reegli 40
lõikele 6.
(d) [Kustutatud]
(3) [Kustutatud]
(4) [Keeli puudutavad ajutised sätted]
(a) Ühise juhendi reeglit 6 enne 1. aprilli 2004 jõus olnud sõnastuses kohaldatakse jätkuvalt
kõigile enne seda kuupäeva esitatud rahvusvahelistele taotlustele ja kõigile üksnes
kokkuleppest lähtuvatele rahvusvahelistele taotlustele, mis esitati eelnimetatud kuupäeva ja
31. augusti 2008 vahelisel perioodil, kaasa arvatud, nagu sätestatud ühise juhendi reegli 1
punktis viii, kõigile nimetatud taotlustega seotud kirjadele ja dokumentidele ning kõigile
nimetatud taotlustest tulenevate rahvusvaheliste registreeringutega seotud kirjadele ja
dokumentidele, rahvusvahelise registri kannetele või ametlikus bülletäänis avaldatule, välja
arvatud kui
(i)

rahvusvaheline registreering on vastavalt ühise juhendi reegli 24 lõike 1 punktile c olnud
1. aprilli 2004 ja 31. augusti 2008 vahelisel perioodil protokolli kohase hilisema
märkimise objektiks või

(ii) rahvusvaheline registreering on hilisema märkimise objektiks 1. septembril 2008 või
pärast seda ja
(iii) hilisem märkimine on kantud rahvusvahelisse registrisse.
(b) Selle lõike tähenduses loetakse rahvusvaheline taotlus esitatuks kuupäeval, mil päritoluamet
on kätte saanud avalduse rahvusvahelise taotluse esitamiseks Rahvusvahelisele Büroole või
mil see loetakse vastavalt ühise juhendi reegli 11 lõike 1 punktidele a või c kätte saaduks ja
rahvusvaheline registreering loetakse hilisema märkimise objektiks kuupäeval, mil hilisem
märkimine on Rahvusvahelisele Büroole esitatud, kui selle on esitanud omanik otse, või
kuupäeval, mil avaldus hilisema märkimise edastamiseks on esitatud omaniku lepinguosalise
ametile, kui hilisem märkimine on esitatud viimati nimetatu vahendusel.
(5) [Kustutatud]
(6) [Ühildumatus riikide õigusega] Kui selle reegli jõustumise kuupäeval või lepinguosalise protokolliga
ühinemise kuupäeval ei ühildu reegli 27bis lõige 1 või reegli 27ter lõike 2 punkt a lepinguosalise
õigusega, ei kohaldu see lõige või need lõiked selle lepinguosalise suhtes seni, kuni see lõige või need
lõiked on lepinguosalise õigusega ühildumatud, kui eelnimetatud lepinguosaline teatab sellest
Rahvusvahelisele Büroole enne selle reegli jõustumise kuupäeva või enne lepinguosalise protokolliga
ühinemise kuupäeva. Selle teate võib igal ajal tagasi võtta.
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Reegel 41
Haldusjuhend
(1) [Haldusjuhendi kehtestamine; haldusjuhendiga reguleeritud küsimused]
(a) Peadirektor kehtestab haldusjuhendi. Peadirektor võib haldusjuhendit muuta. Enne
haldusjuhendi kehtestamist või muutmist konsulteerib peadirektor ametitega, kellel on otsene
huvi haldusjuhendi või selle muutmise vastu.
(b) Haldusjuhendiga reguleeritakse küsimusi, mille puhul käesolevas reeglistikus on sõnaselgelt
viidatud haldusjuhendi sätetele, ja käesoleva reeglistiku rakendamisega seotud üksikasju.
(2) [Järelevalve assamblee poolt] Assamblee võib teha peadirektorile ettepaneku muuta haldusjuhendi
sätteid ning peadirektor toimib vastavalt sellele.
(3) [Avaldamine ja jõustumiskuupäev]
(a) Haldusjuhend ja selle muudatused avaldatakse ametlikus bülletäänis.
(b) Igal avaldamisel märgitakse ära kuupäev, mil avaldatud sätted jõustuvad. Eri sätetel võivad
olla erinevad jõustumiskuupäevad, kuid ühtegi sätet ei saa kuulutada jõustunuks enne selle
avaldamist ametlikus bülletäänis.
(4) [Vastuolu protokolli või käesoleva reeglistikuga] Vastuolu korral mõne haldusjuhendi sätte ja protokolli
või käesoleva reeglistiku mõne sätte vahel kehtivad viimati nimetatud.
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