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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14.
októbra 2015 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny
Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení
neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie
č.292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie
č.288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č.30/2003
Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z.,
oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z.,
oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z.,
oznámenie č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z., oznámenie č. 265/2010 Z. z.,
oznámenie č. 157/2011 Z. z., oznámenie č. 167/2012 Z. z., oznámenie č. 400/2012 Z. z.,
oznámenie č. 147/2014 Z. z. a oznámenie č. 133/2015 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý
deň, t. j. 1. júla 2016.
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ZMENY  

VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI 

 

 

 

Pravidlo 9 
Výrazy a pod., ktoré sa nesmú použiť 

 

9.1 (bez zmeny)  

 

9.2 Pripomienka rozporu s predpismi 

 

Prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán stanovený pre doplnkovú rešerš 

a Medzinárodný úrad môžu upozorniť na nesúlad s ustanovením pravidla 9.1 a môžu 

navrhnúť prihlasovateľovi, aby podľa toho dobrovoľne opravil svoju medzinárodnú prihlášku. 

V takom prípade prijímací úrad, kompetentný orgán pre medzinárodnú rešerš, kompetentný 

orgán menovaný na vykonávanie doplnkových rešerší a Medzinárodný úrad, podľa toho, 

ktorý je príslušný, musí byť informovaný o návrhu.     

 

9.3 (bez zmeny)  

 

  

Pravidlo 26bis 

Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority 

 

26bis.1 až 26bis.2 (bez zmeny) 

 

26bis.3 Obnovenie práva na prioritu prijímacím úradom 

  

(a) až (e) (bez zmeny) 

 

(f)  Prijímací úrad môže požadovať, aby sa mu vyhlásenie alebo iný dôkaz podporujúci  

tvrdenia uvedené v odseku (b)(ii) predložili spolu s nimi v lehote primeranej 

okolnostiam. 

 

(g) (bez zmeny) 

 

(h) Prijímací úrad okamžite: 

 

(i) (bez zmeny)  

 

(ii) (bez zmeny)  

 

(iii) oznámi svoje rozhodnutie prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu 

a kritérium na obnovenie práva na prioritu, na základe ktorého spravil svoje 

rozhodnutie, 

 

(iv) s výnimkou odseku (h-bis) zašle Medzinárodnému úradu všetky dokumenty, 

ktoré prijal od prihlasovateľa k žiadosti podľa odseku (a) (vrátane samotnej 
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kópie žiadosti, každé zdôvodnenie uvedené v odseku (b)(ii) a každé vyhlásenie 

alebo iný dôkaz uvedený v odseku (f)).  

 

(h-bis) Prijímací úrad nesmie na základe odôvodnenej žiadosti prihlasovateľa alebo na  

základe vlastného rozhodnutia zaslať dokumenty alebo ich časti, ktoré prijal 

v súvislosti so žiadosťou podľa odseku (a), ak zistí, že 

 

(i) tento dokument alebo jeho časť zjavne neslúži na účely informovania 

verejnosti o medzinárodnej prihláške, 

 

(ii) zverejnenie alebo verejný prístup ku každému takému dokumentu alebo jeho 

časti by bol zjavne na ujmu osobným alebo ekonomickým záujmom 

ktorejkoľvek osoby a 

 

(iii) neprevláda záujem verejnosti o prístup k tomuto dokumentu alebo jeho časti. 

 

Ak prijímací úrad rozhodne o nezaslaní dokumentov alebo ich častí Medzinárodnému úradu, 

musí ihneď informovať Medzinárodný úrad. 

 

(i) až (j) (bez zmeny)     

 

 

Pravidlo 48 

Medzinárodné zverejnenie 

 

48.1 (bez zmeny) 

 

48.2 Obsah 

 

(a) (bez zmeny) 

 

(b) S výnimkou (c) prvá strana musí obsahovať: 

 

(i) až (vi) (bez zmeny), 

 

(vii)   údaj, tam, kde je to vhodné, že zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje 

informáciu, ktorá sa týka žiadosti podľa pravidla 26bis.3 na obnovenie práva 

priority, a rozhodnutie prijímacieho úradu na základe tejto žiadosti, 

 

(viii)  (zrušené) 

 

(c) až (k)  (bez zmeny) 

 

(l) Medzinárodný úrad musí na základe odôvodnenej žiadosti prihlasovateľa prijatej  

Medzinárodným úradom pred ukončením technických príprav na medzinárodné 

zverejnenie vynechať zo zverejnenia každú informáciu, ak zistí, že 

 

(i) táto informácia zjavne neslúži na účely informovania verejnosti 

o medzinárodnej prihláške, 
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(ii) zverejnenie takejto informácie by bolo zjavne na ujmu osobným alebo 

ekonomickým záujmom ktorejkoľvek osoby a  

 

(iii) neprevláda záujem verejnosti o prístup k tejto informácii. 

 

Pravidlo 26.4 sa musí uplatňovať mutadis mutandis, pokiaľ ide o spôsob, akým prihlasovateľ 

musí poskytnúť informáciu, ktorá je predmetom žiadosti vykonanej podľa tohto odseku.   

 

(m)  Ak prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán stanovený pre doplnkovú rešerš  

alebo Medzinárodný úrad oznámi akúkoľvek informáciu, ktorá spĺňa kritérium uvedené 

v odseku (l), tento úrad, orgán alebo medzinárodný úrad môže navrhnúť prihlasovateľovi, 

aby požiadal o jej vynechanie z medzinárodného zverejnenia v súlade s odsekom (l).  

 

(n)  Ak   Medzinárodný  úrad  vynechal   informáciu  z medzinárodného  zverejnenia v  súlade  

s odsekom (l) a táto informácia je tiež obsahom spisu medzinárodnej prihlášky, ktorý má 

prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán stanovený pre doplnkovú rešerš 

alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, Medzinárodný úrad musí okamžite 

o tom informovať tento úrad a orgán. 

 

48.3 a 48.6 (bez zmeny) 

 

 

Pravidlo 82quater 

Ospravedlnenie zmeškania lehôt 

 

82quater.1 Ospravedlnenie zmeškania lehôt 

 

(a) Každá zainteresovaná strana môže predložiť dôkaz, že lehota predpísaná vo 

Vykonávacom predpise na vykonanie úkonu pred prijímacím úradom, orgánom pre 

medzinárodnú rešerš, orgánom stanoveným pre doplnkovú rešerš, orgánom pre 

medzinárodný predbežný prieskum alebo pred Medzinárodným úradom nebola dodržaná 

z dôvodu vojny, revolúcie, občianskych nepokojov, štrajku, živelnej pohromy, 

všeobecnej nedostupnosti elektronických komunikačných služieb alebo z iného 

podobného dôvodu v mieste, kde má zainteresovaná strana sídlo, miesto podnikania alebo 

pobyt, a že príslušný úkon vykonala hneď, ako to bolo objektívne možné.  

 

(b) (bez zmeny)  

 

(c)   (bez zmeny)  
 

Pravidlo 92 

Korešpondencia 

 

92.1 (bez zmeny) 

 

92.2 Jazyky 

 

(a) až (c) (bez zmeny)  
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(d) Každý list od prihlasovateľa Medzinárodnému úradu musí byť v angličtine, francúzštine 

alebo inom jazyku zverejnenia, ktorý môžu povoliť Administratívne smernice. 

 

(e) (bez zmeny)  

 

92.3 až 92.4 (bez zmeny) 

 

 

Pravidlo 94 

Prístup ku spisom 

 

94.1 Prístup k spisu uchovávanému Medzinárodným úradom 

 

(a) (bez zmeny)  

 

(b) Medzinárodný úrad musí na žiadosť ktorejkoľvek osoby, ale nie pred medzinárodným 

zverejnením medzinárodnej prihlášky, a s výnimkou článku 38 a odsekov (d) až (g), 

poskytnúť kópie každého dokumentu obsiahnutého v jeho spise. Poskytnutie kópií môže 

byť predmetom peňažnej náhrady nákladov za služby.  

 

(c) (bez zmeny) 

 

(d) Medzinárodný  úrad  nesmie  umožniť prístup k akejkoľvek informácii obsiahnutej v jeho   

spise, ktorý bol vylúčený zo zverejnenia podľa pravidla 48.2(l), a k žiadnemu dokumentu 

obsiahnutému v jeho spise, ku ktorému sa vzťahuje žiadosť podľa tohto pravidla.  

 

(e) Na základe  odôvodnenej  žiadosti  prihlasovateľa  Medzinárodný  úrad  nesmie  umožniť   

prístup k žiadnej informácii obsiahnutej v jeho spise a k žiadnemu dokumentu 

obsiahnutému v jeho spise, ku ktorému sa vzťahuje taká žiadosť, ak zistí, že 

 

(i)      táto informácia zjavne neslúži na účely informovania verejnosti   

o medzinárodnej prihláške, 

 

(ii)      prístup verejnosti k tejto informácii by bol zjavne na ujmu osobným alebo  

ekonomickým záujmom ktorejkoľvek osoby a  

 

(iii)     neprevláda záujem verejnosti mať prístup k tejto informácii. 

 

Pravidlo 26.4 sa uplatní mutatis mutandis, pokiaľ ide o spôsob, akým prihlasovateľ musí 

predložiť informáciu, ktorá je predmetom žiadosti podľa tohto odseku. 

 

(f) Ak  Medzinárodný  úrad vylúčil  informáciu z  prístupu verejnosti v súlade  s odsekmi (d)  

alebo (e) a táto informácia je tiež obsiahnutá v spise medzinárodnej prihlášky 

uchovávanej prijímacím úradom, orgánom pre medzinárodnú rešerš, orgánom 

stanoveným pre doplnkovú rešerš alebo orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, 

Medzinárodný úrad musí ihneď podľa toho informovať tento úrad a orgán. 

 

(g) Medzinárodný úrad nesmie umožniť prístup k akémukoľvek dokumentu obsiahnutému vo  

svojom spise, ktorý bol pripravený výhradne pre interné použitie Medzinárodného úradu.  
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94.1bis Prístup k spisu uchovávanému prijímacím úradom 

 

(a) Na  žiadosť   prihlasovateľa  alebo  ktorejkoľvek  osoby splnomocnenej  prihlasovateľom  

prijímací úrad môže umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému v jeho 

spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby. 

 

(b) Prijímací  úrad   môže  na   žiadosť   ktorejkoľvek  osoby,  ale  nie  pred  medzinárodným  

zverejnením medzinárodnej prihlášky, a s výnimkou odseku (c), umožniť prístup ku 

ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov 

môže podliehať úhrade nákladov za služby. 

 

(c) Prijímací  úrad   nesmie  umožniť  prístup  podľa  odseku  (b)  k  akejkoľvek  informácii,  

pokiaľ ide o informáciu, o ktorej informoval Medzinárodný úrad, že ju vylúčil zo 

zverejnenia v súlade s pravidlom 48.2(l) alebo z prístupu verejnosti v súlade s pravidlom 

94.1(d) alebo (e).     

 

94.1ter Prístup k spisu uchovávanému orgánom pre medzinárodnú rešerš 

 

(a) Na  žiadosť  prihlasovateľa  alebo  akejkoľvek  osoby  splnomocnenej   prihlasovateľom   

orgán pre medzinárodnú rešerš môže umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu 

obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade 

nákladov za služby. 

 

(b) Orgán  pre   medzinárodnú  rešerš   môže  na  žiadosť   akejkoľvek  osoby,  ale  nie   pred   

medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, a s výnimkou odseku (c), 

umožniť prístup ku ktorémukoľvek dokumentu obsiahnutému vo jeho spise. Poskytnutie 

kópií dokumentov môže podliehať úhrade nákladov za služby. 

 

(c) Orgán  pre  medzinárodnú  rešerš  nesmie  umožniť  prístup  podľa  odseku (b) k žiadnej  

informácii, pokiaľ ide o informáciu, o ktorej informoval Medzinárodný úrad, že ju vylúčil 

zo zverejnenia v súlade s pravidlom 48.2(l) alebo z prístupu verejnosti v súlade 

s pravidlom 94.1(d) alebo (e).       

 

(d) Odseky  (a)  až  (c)  sa  uplatnia  mutatis mutandis  pre  orgán  menovaný  pre  doplnkovú  

rešerš. 

 

94.2 Prístup k spisu uchovávanému orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum 

 

(a) Na  žiadosť  prihlasovateľa  alebo  ktorejkoľvek  osoby  splnomocnenej prihlasovateľom  

orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže umožniť prístup ku ktorémukoľvek 

dokumentu obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať 

úhrade nákladov za služby. 

 

(b)  Na  žiadosť    ktoréhokoľvek    určeného   úradu,  ale   nie   pred   vypracovaním   správy  

o medzinárodnom predbežnom prieskume, a s výnimkou odseku (c), môže orgán pre 

medzinárodný predbežný prieskum umožniť prístup ku každému dokumentu 

obsiahnutému v jeho spise. Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade 

nákladov za služby. 

 

(c) Orgán pre  medzinárodný predbežný  prieskum  nesmie umožniť prístup podľa odseku (b)  
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k žiadnej informácii, pokiaľ ide o informáciu, o ktorej informoval Medzinárodný úrad, že 

ju vylúčil zo zverejnenia v súlade s pravidlom 48.2(l) alebo z prístupu verejnosti v súlade 

s pravidlom 94.1(d) alebo (e).  

 

94.2bis Prístup k spisu uchovávanému určeným úradom 

 

Ak vnútroštátne právo uplatňované určeným úradom dovoľuje prístup tretím stranám k spisu 

národnej prihlášky, tento úrad môže povoliť prístup k akýmkoľvek dokumentom, ktoré sa 

týkajú medzinárodnej prihlášky, obsiahnutým v jeho spise v rovnakom rozsahu, ako to 

stanovuje vnútroštátne právo pre prístup k spisu národnej prihlášky, ale nie pred najskorším z 

dátumov, ktoré sú uvedené v článku 30(2)(a). Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať 

úhrade nákladov za služby. 

 

94.3 Prístup k spisu uchovávanému zvoleným úradom 

 

Ak vnútroštátne právo uplatňované zvoleným úradom dovoľuje prístup tretím stranám k spisu 

národnej prihlášky, takýto úrad môže povoliť prístup k akýmkoľvek dokumentom, ktoré sa 

týkajú medzinárodnej prihlášky, vrátane každého dokumentu, ktorý sa týka medzinárodného 

predbežného prieskumu, obsiahnutého v jeho spise, v rovnakom rozsahu, ako stanovuje 

vnútroštátne právo pre prístup k spisu národnej prihlášky, ale nie pred najskorším z dátumov, 

ktoré sú uvedené v článku 30(2)(a). Poskytnutie kópií dokumentov môže podliehať úhrade 

nákladov za služby. 



Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 154/2016 Z. z.

 
 
 

 
 

 

AMENDMENTS TO THE REGULATIONS 

UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) 

 

Adopted on October 14, 2015, by the Assembly of the International Patent Cooperation Union 

(PCT Union) at its Forty-Seventh (20th Ordinary) Session held from October 5 to 14, 2015,  

with effect from July 1, 2016 

 

 

 

Rule 9   

Expressions, Etc., Not to Be Used 

 

9.1    [No change]   

 

9.2    Noting of Lack of Compliance 

 

The receiving Office, the International Searching Authority, the Authority specified for 

supplementary search and the International Bureau may note lack of compliance with the 

prescriptions of Rule 9.1 and may suggest to the applicant that he voluntarily correct his 

international application accordingly, in which case the receiving Office, the competent 

International Searching Authority, the competent Authority specified for supplementary search 

and the International Bureau, as applicable, shall be informed of the suggestion. 

 

9.3    [No change]   

          

 

Rule 26bis   

Correction or Addition of Priority Claim 

 

26bis.1 and 26bis.2  [No change] 

 

26bis.3   Restoration of Right of Priority by Receiving Office   

 

(a) to (e)  [No change] 

 

(f)  The receiving Office may require that a declaration or other evidence in support of the 

statement of reasons referred to in paragraph (b)(ii) be filed with it within a time limit which 

shall be reasonable under the circumstances. 

 

(g)  [No change] 

 

(h)  The receiving Office shall promptly: 

  

(i) [no change]   

  

(ii) [no change]   

 

(iii) notify the applicant and the International Bureau of its decision and the criterion for 

restoration upon which the decision was based; 
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(iv) subject to paragraph (h-bis), transmit to the International Bureau all documents 

received from the applicant relating to the request under paragraph (a) (including a 

copy of the request itself, any statement of reasons referred to in paragraph (b)(ii) 

and any declaration or other evidence referred to in paragraph (f)).  

 

(h-bis) The receiving Office shall, upon a reasoned request by the applicant or on its own 

decision, not transmit documents or parts thereof received in relation to the request under 

paragraph (a), if it finds that:  

  

(i) this document or part thereof does not obviously serve the purpose of informing the 

public about the international application;  

  

(ii) publication or public access to any such document or part thereof would clearly 

prejudice the personal or economic interests of any person;  and  

  

(iii) there is no prevailing public interest to have access to that document or part thereof.   

 

Where the receiving Office decides not to transmit documents or parts thereof to the 

International Bureau, it shall notify the International Bureau accordingly. 

 

(i) and (j)  [No change] 

 

 

Rule 48   

International Publication 

 

48.1   [No change] 

 

48.2   Contents 

 

(a)  [No change] 

 

(b)  Subject to paragraph (c), the front page shall include:  

  

(i) to (vi)  [No change]  

  

(vii) where applicable, an indication that the published international application contains 

information concerning a request under Rule 26bis.3 for restoration of the right of 

priority and the decision of the receiving Office upon such request; 

  

(viii) [deleted] 

             

(c) to (k)  [No change] 

 

(l)  The International Bureau shall, upon a reasoned request by the applicant received by the 

International Bureau prior to the completion of technical preparations for international 

publication, omit from publication any information, if it finds that: 
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(i) this information does not obviously serve the purpose of informing the public about 

the international application; 

  

(ii) publication of such information would clearly prejudice the personal or economic 

interests of any person;  and 

  

(iii) there is no prevailing public interest to have access to that information.   

 

Rule 26.4 shall apply mutatis mutandis as to the manner in which the applicant shall 

present the information which is the subject of a request made under this paragraph. 

 

(m)  Where the receiving Office, the International Searching Authority, the Authority specified 

for supplementary search or the International Bureau notes any information meeting the criteria 

set out under paragraph (l), that Office, Authority or Bureau may suggest to the applicant to 

request the omission from international publication in accordance with paragraph (l). 

 

(n)  Where the International Bureau has omitted information from international publication in 

accordance with paragraph (l) and that information is also contained in the file of the 

international application held by the receiving Office, the International Searching Authority, the 

Authority specified for supplementary search or the International Preliminary Examining 

Authority, the International Bureau shall promptly notify that Office and Authority accordingly. 

 

48.3 to 48.6   [No change] 

 

 

Rule 82quater 

Excuse of Delay in Meeting Time Limits 

 

82quater.1   Excuse of Delay in Meeting Time Limits 

 

(a) Any interested party may offer evidence that a time limit fixed in the Regulations for 

performing an action before the receiving Office, the International Searching Authority, the 

Authority specified for supplementary search, the International Preliminary Examining Authority 

or the International Bureau was not met due to war, revolution, civil disorder, strike, natural 

calamity, a general unavailability of electronic communications services or other like reason in 

the locality where the interested party resides, has his place of business or is staying, and that the 

relevant action was taken as soon as reasonably possible. 

 

(b) [No change]   

 

(c) [No change]   

 

 

Rule 92 

Correspondence 

 

92.1   [No change] 

 

92.2   Languages 
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(a) to (c)  [No change]  

 

(d) Any letter from the applicant to the International Bureau shall be in English, French or any 

other language of publication as may be permitted by the Administrative Instructions. 

 

(e) [No change]   

 

92.3 and 92.4  [No change] 

 

 

Rule 94 

Access to Files 

 

94.1   Access to the File Held by the International Bureau 

 

(a) [No change]   

 

(b) The International Bureau shall, at the request of any person but not before the international 

publication of the international application and subject to Article 38 and paragraphs (d) to (g), 

furnish copies of any document contained in its file.  The furnishing of copies may be subject to 

reimbursement of the cost of the service. 

 

(c) [No change]   

 

(d) The International Bureau shall not provide access to any information contained in its file 

which has been omitted from publication under Rule 48.2(l) and to any document contained in 

its file relating to a request under that Rule. 

 

(e) Upon a reasoned request by the applicant, the International Bureau shall not provide access 

to any information contained in its file and to any document contained in its file relating to such 

a request, if it finds that:  

  

(i) this information does not obviously serve the purpose of informing the public about 

the international application;   

 

(ii) public access to such information would clearly prejudice the personal or economic 

interests of any person;  and 

 

(iii) there is no prevailing public interest to have access to that information.   

 

Rule 26.4 shall apply mutatis mutandis as to the manner in which the applicant shall 

present the information which is the subject of a request made under this paragraph. 

 

(f) Where the International Bureau has omitted information from public access in accordance 

with paragraphs (d) or (e), and that information is also contained in the file of the international 

application held by the receiving Office, the International Searching Authority, the Authority 

specified for supplementary search or the International Preliminary Examining Authority, the 

International Bureau shall promptly notify that Office and Authority accordingly.  
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(g) The International Bureau shall not provide access to any document contained in its file 

which was prepared solely for internal use by the International Bureau. 

 

94.1bis   Access to the File Held by the Receiving Office 

 

(a)   At the request of the applicant or any person authorized by the applicant, the receiving 

Office may provide access to any document contained in its file.  The furnishing of copies of 

documents may be subject to reimbursement of the cost of the service. 

 

(b) The receiving Office may, at the request of any person, but not before the international 

publication of the international application and subject to paragraph (c), provide access to any 

document contained in its file.  The furnishing of copies of documents may be subject to 

reimbursement of the cost of the service. 

 

(c)   The receiving Office shall not provide access under paragraph (b) to any information in 

respect of which it has been notified by the International Bureau that the information has been 

omitted from publication in accordance with Rule 48.2(l) or from public access in accordance 

with Rule 94.1(d) or (e). 

 

94.1ter   Access to the File Held by the International Searching Authority 

 

(a) At the request of the applicant or any person authorized by the applicant, the International 

Searching Authority may provide access to any document contained in its file.  The furnishing of 

copies of documents may be subject to reimbursement of the cost of the service. 

 

(b) The International Searching Authority may, at the request of any person, but not before the 

international publication of the international application and subject to paragraph (c), provide 

access to any document contained in its file.  The furnishing of copies of documents may be 

subject to reimbursement of the cost of the service. 

 

(c) The International Searching Authority shall not provide access under paragraph (b) to any 

information in respect of which it has been notified by the International Bureau that the 

information has been omitted from publication in accordance with Rule 48.2(l) or from public 

access in accordance with Rule 94.1(d) or (e). 

 

(d) Paragraphs (a) to (c) shall apply mutatis mutandis to the Authority specified for 

supplementary search. 

 

 

94.2   Access to the File Held by the International Preliminary Examining Authority 

 

(a) At the request of the applicant or any person authorized by the applicant, the International 

Preliminary Examining Authority shall provide access to any document contained in its file.  The 

furnishing of copies of documents may be subject to reimbursement of the cost of the service. 

 

(b) At the request of any elected Office, but not before the establishment of the international 

preliminary examination report and subject to paragraph (c), the International Preliminary 

Examining Authority shall provide access to any document contained in its file.  The furnishing 

of copies of documents may be subject to reimbursement of the cost of the service. 
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(c) The International Preliminary Examining Authority shall not provide access under 

paragraph (b) to any information in respect of which it has been notified by the International 

Bureau that the information has been omitted from publication in accordance with Rule 48.2(l) 

or from public access in accordance with Rule 94.1(d) or (e). 

 

94.2bis   Access to the File Held by the Designated Office 

 

If the national law applicable by any designated Office allows access by third parties to 

the file of a national application, that Office may allow access to any documents relating to the 

international application, contained in its file, to the same extent as provided by the national law 

for access to the file of a national application, but not before the earliest of the dates specified in 

Article 30(2)(a).  The furnishing of copies of documents may be subject to reimbursement of the 

cost of the service. 

 

94.3   Access to the File Held by the Elected Office 

 

If the national law applicable by any elected Office allows access by third parties to the 

file of a national application, that Office may allow access to any documents relating to the 

international application, including any document relating to the international preliminary 

examination, contained in its file, to the same extent as provided by the national law for access to 

the file of a national application, but not before the earliest of the dates specified in 

Article 30(2)(a).  The furnishing of copies of documents may be subject to reimbursement of the 

cost of the service. 
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