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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na
zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 27. septembra 2018 prijaté
zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných
známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z.,
oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z.,
oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie
č. 338/2008 Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z., oznámenie č. 502/2011 Z. z., oznámenie
č. 409/2012 Z. z., oznámenie č. 414/2014 Z. z., oznámenie č. 142/2016 Z. z., oznámenie
č. 75/2017 Z. z., oznámenie č. 107/2017 Z. z. a oznámenie č. 118/2017 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. februára 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten
istý deň, t. j. 1. februára 2020.
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ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE                         

O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU         

K TEJTO DOHODE 

(platné od 1. februára 2020) 

 

VYKONÁVACÍ PREDPIS K PROTOKOLU K MADRIDSKEJ DOHODE                            

O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK   

 

[…] 

 

1. KAPITOLA  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

 

Pravidlo 1  

Skrátené výrazy  

 

Na účely tohto vykonávacieho predpisu výraz  

[...] 

  

(iii) „zmluvná strana“ znamená každý štát alebo medzivládnu organizáciu, ktoré sú stranami 

protokolu;  

  

[...]  

  

(vii) „medzinárodná prihláška“ znamená prihlášku na medzinárodný zápis podanú podľa 

protokolu;  

(viii) [zrušené] 

(ix)  [zrušené] 

(x)   [zrušené] 

[...] 

(xv) „vyznačenie“ znamená žiadosť o rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) podľa 

článku 3ter(1) alebo (2) protokolu; tento výraz znamená aj také rozšírenie ochrany, 

ktoré je už zapísané do medzinárodného registra;  

(xvi) „vyznačená zmluvná strana“ znamená zmluvnú stranu, pre ktorú sa žiadalo rozšírenie 

ochrany („územné rozšírenie“) podľa článku 3ter(1) alebo (2) protokolu, alebo pre 

ktorú bolo takéto rozšírenie zapísané do medzinárodného registra;  

(xvii) [zrušené] 

(xviii) [zrušené] 

(xix) „oznámenie o predbežnom odmietnutí“ znamená vyhlásenie úradu vyznačenej 

zmluvnej strany podľa článku 5(1) protokolu;  

[...] 

(xxiv) „medzinárodný register“ znamená úradný súbor údajov vedený medzinárodným 

úradom týkajúci sa medzinárodných zápisov uchovávaných na akýchkoľvek 

nosičoch údajov, ktorých zápis vyžaduje alebo na ich zaznamenávanie oprávňuje  

protokol alebo tento vykonávací predpis;  

(xxv) „úrad“ znamená úrad zmluvnej strany poverený zápisom známok alebo spoločný úrad 

podľa článku 9quater protokolu;  

(xxvi) „úrad pôvodu“ znamená úrad pôvodu definovaný v článku 2(2) protokolu;  
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(xxvibis)  „zmluvná strana majiteľa“ znamená 

– zmluvnú stranu, ktorej úrad je úradom pôvodu, alebo  

– ak bola zapísaná zmena majiteľa, alebo v prípade sukcesie štátu, zmluvnú stranu 

alebo jednu zo zmluvných strán, voči ktorej alebo voči ktorým majiteľ spĺňa 

náležitosti podľa článku 2 protokolu, aby mohol byť majiteľom medzinárodného 

zápisu;  

  

[...] 

  

Pravidlo 1bis  

[zrušené] 

  

Pravidlo 2 

Styk s medzinárodným úradom 

 

[...] 

 

Pravidlo 3  

Zastupovanie pred medzinárodným úradom  

 

[...] 

   

(3) Nesprávne ustanovenie  

  

[...]  

  

(b) Ak nie sú splnené náležitosti podľa odseku (2), medzinárodný úrad zasiela všetky 

príslušné oznámenia priamo prihlasovateľovi alebo majiteľovi, ale nie údajnému 

zástupcovi.  

 

[...] 

   

  

Pravidlo 5  

Prekážky zapríčinené poštovou a doručovateľskou službou a pri oznamoch zasielaných 

elektronicky  

 

[...] 

 

(5) Medzinárodná prihláška a následné vyznačenie  

Ak medzinárodný úrad dostane medzinárodnú prihlášku alebo následné vyznačenie po 

uplynutí dvojmesačnej lehoty podľa článku 3(4) protokolu a pravidla 24(6)(b) a ak príslušný 

úrad uvedie, že oneskorené doručenie zapríčinili okolnosti uvedené v odsekoch (1), (2) alebo 

(3), bude postupovať podľa odseku (1), (2) alebo (3) a odseku (4).  

 

[...]  
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Pravidlo 7  

Oznámenie určitých osobitných požiadaviek  

 

 [...]  

  

(2) Úmysel používať ochrannú známku  

Ak zmluvná strana, ako vyznačená zmluvná strana, požaduje vyhlásenie o úmysle 

používať ochrannú známku, oznámi túto požiadavku generálnemu riaditeľovi. Ak zmluvná 

strana požaduje, aby vyhlásenie podpísal vlastnoručne prihlasovateľ a aby bolo na osobitnom 

úradnom formulári priloženom k medzinárodnej prihláške, oznámenie musí obsahovať takúto 

požiadavku a musí sa v ňom určiť presné znenie požadovaného vyhlásenia. Ak zmluvná 

strana navyše požaduje, aby bolo toto vyhlásenie v anglickom, vo francúzskom alebo v 

španielskom jazyku, musí v oznámení spresniť požadovaný jazyk.  

 

[...] 

  

2. KAPITOLA  

MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA  

 

Pravidlo 8  

Viacero prihlasovateľov  

 

(1) [zrušené] 

 

(2) Viacero prihlasovateľov   

Viacero prihlasovateľov môže spoločne podať medzinárodnú prihlášku, ak spoločne podali 

základnú prihlášku alebo ak sú spoločnými majiteľmi základného zápisu a každý z nich spĺňa 

vo vzťahu k zmluvnej strane, ktorej úrad je úradom pôvodu, podmienky na podanie 

medzinárodnej prihlášky podľa článku 2(1) protokolu.  

  

Pravidlo 9  

Náležitosti medzinárodnej prihlášky  

 

[...] 

  

(2) Tlačivo a podpis  

(a) Medzinárodná prihláška sa podáva na úradnom formulári.  

 

[...] 

  

(5) Dodatočný obsah medzinárodnej prihlášky  

(a) [zrušené] 

  

(b) Medzinárodná prihláška musí obsahovať číslo a dátum základnej prihlášky alebo 

základného zápisu a musí obsahovať jeden alebo viaceré z týchto údajov:  

 

[...]  

  

(d) Medzinárodná prihláška musí obsahovať vyhlásenie úradu pôvodu potvrdzujúce  

(i) dátum, kedy úrad pôvodu dostal žiadosť prihlasovateľa o podanie medzinárodnej 
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prihlášky medzinárodnému úradu,  

 

[...]  

 

(f) [...]  

(i) vlastnoručne podpísané prihlasovateľom a bude na samostatnom úradnom formulári 

pripojenom k medzinárodnej prihláške, alebo 

 

[...] 

  

Pravidlo 10  

Poplatky za medzinárodnú prihlášku  

 

(1) [zrušené] 

  

(2) Poplatky  

Medzinárodná prihláška podlieha platbe základných poplatkov, dodatkových poplatkov 

a/alebo individuálnych poplatkov, prípadne doplnkových poplatkov určených v položke 2 

sadzobníka poplatkov. Tieto poplatky sa platia na obdobie desiatich rokov.  

 

(3) [zrušené] 

  

Pravidlo 11  

Iné nedostatky než tie, ktoré sa týkajú zatriedenia výrobkov a služieb alebo ich označenia  

 

(1) [zrušené] 

 

[...]  

  

(5) Vrátenie poplatkov  

Ak sa podľa odsekov (2)(b), (3) alebo (4)(b) medzinárodná prihláška považuje za vzatú 

späť, medzinárodný úrad vráti všetky poplatky zaplatené v súvislosti s touto prihláškou po 

odpočítaní sumy zodpovedajúcej polovici základného poplatku uvedeného v položke 2.1.1 

sadzobníka poplatkov strane, ktorá poplatky zaplatila.  

  

(6) Iné nedostatky týkajúce sa vyznačenia zmluvnej strany   

 

[...] 

  

Pravidlo 12  

Nedostatky zatriedenia výrobkov a služieb  

 

[...]  

  

(8) Vrátenie poplatkov  

Ak sa v súlade s odsekom (7) medzinárodná prihláška považuje za vzatú späť, 

medzinárodný úrad vráti všetky poplatky súvisiace so zaplatením tejto prihlášky po odrátaní 

sumy zodpovedajúcej polovici základného poplatku uvedeného v položke 2.1.1 sadzobníka 

poplatkov strane, ktorá poplatky zaplatila.  
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[...]  

 

3. KAPITOLA  

MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS  

 

Pravidlo 14  

Zápis ochrannej známky do medzinárodného registra  

 

[...]  

  

(2) Obsah zápisu  

   

[...]  

(v) [zrušené]  

 

[...]  

 

Pravidlo 15  

Dátum medzinárodného zápisu  

 

(1) Nedostatky, ktoré majú vplyv na dátum medzinárodného zápisu  

Ak medzinárodná prihláška doručená medzinárodnému úradu neobsahuje tieto údaje: 

(i) údaje umožňujúce identifikovať prihlasovateľa, jeho kontaktné údaje alebo kontaktné 

údaje zástupcu, ak je ustanovený,  

[...]  

medzinárodný zápis sa označí dátumom, keď bol posledný z chýbajúcich prvkov doručený 

medzinárodnému úradu; pritom platí, že ak bude posledný chýbajúci prvok doručený 

medzinárodnému úradu v dvojmesačnej lehote podľa článku 3(4) protokolu, medzinárodný 

zápis sa označí dátumom, keď bola neúplná medzinárodná prihláška prijatá úradom pôvodu.  

  

(2) Dátum medzinárodného zápisu v ostatných prípadoch  

Vo všetkých ostatných prípadoch je dátum medzinárodného zápisu určený podľa článku 

3(4) protokolu.  

 

4. KAPITOLA  

SKUTOČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÝCH STRÁN OVPLYVŇUJÚCE 

MEDZINÁRODNÉ ZÁPISY  

 

[...] 

  

Pravidlo 18  

Chybné oznámenia o predbežnom odmietnutí  

 

(1) Všeobecne  

(a) Oznámenie o predbežnom odmietnutí podané úradom vyznačenej zmluvnej strany sa 

nebude medzinárodným úradom považovať za oznámenie o predbežnom odmietnutí,  

[...]  

(iii) ak bolo zaslané medzinárodnému úradu oneskorene, čo znamená, že bolo zaslané po 

uplynutí lehoty podľa článku 5(2)(a) alebo s výhradou článku 9sexies(1)(b) protokolu 

podľa článku 5(2)(b) alebo (c)(ii) protokolu, od dátumu vykonania medzinárodného  
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 zápisu alebo od dátumu následného vyznačenia k medzinárodnému zápisu s tým, že 

uvedený dátum je rovnaký ako dátum odoslania oznámenia o medzinárodnom zápise 

alebo o následnom vyznačení.  

[...] 

  

(d) Ak oznámenie nespĺňa náležitosti uvedené v pravidle 17(2)(vii), predbežné odmietnutie sa 

do medzinárodného registra nezapíše. Ak je však opravené oznámenie odoslané v lehote 

uvedenej v písmene (c), bude sa naň na účely článku 5 protokolu prihliadať, ako keby 

bolo medzinárodnému úradu odoslané ku dňu, ku ktorému bolo chybné oznámenie 

odoslané. Ak sa oznámenie takto neopraví, nebude sa považovať za oznámenie o 

predbežnom odmietnutí. V tomto poslednom prípade informuje medzinárodný úrad 

majiteľa a zároveň aj úrad, ktorý oznámenie odoslal, že na oznámenie o predbežnom 

odmietnutí ako na také medzinárodný úrad neprihliada a uvedie dôvody.  

 

[...]  

  

(2) Oznámenie o predbežnom odmietnutí podľa článku 5(2)(c) protokolu  

(a) [zrušené] 

 

[...]  

 

Pravidlo 18bis  

Dočasný stav ochrannej známky na území vyznačenej zmluvnej strany  

 

(1) Trvajúca možnosť námietok alebo pripomienok tretích osôb po skončení prieskumu z 

úradnej moci  

(a) Úrad, ktorý nepodal oznámenie o predbežnom odmietnutí, môže v lehote podľa článku 

5(2)(a) alebo (b) Protokolu zaslať medzinárodnému úradu vyhlásenie, že prieskum z 

úradnej moci sa skončil a úrad nezistil žiaden dôvod na odmietnutie, ale že ochrana 

ochrannej známky ešte môže byť predmetom námietok alebo pripomienok tretích osôb; 

úrad pritom uvedie dátum, do ktorého môžu byť námietky alebo pripomienky podané.2)  

 

[...]  

  

Pravidlo 18ter  

Konečný stav ochrannej známky na území vyznačenej zmluvnej strany  

 

(1) Vyhlásenie o poskytnutí ochrany, ak nebolo podané oznámenie o predbežnom 

odmietnutí3)  

Ak pred uplynutím lehoty podľa článku 5(2)(a), (b) alebo (c) protokolu bolo konanie pred 

úradom ukončené a úrad nezistil dôvod na odmietnutie ochrany, bezprostredne a ešte pred 

uplynutím tejto lehoty úrad oznámi medzinárodnému úradu skutočnosť, že je poskytnutá 

ochrana ochrannej známke, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu v danej zmluvnej 

                                                           
2) Interpretácia schválená zhromaždením Madridskej únie: 

„Odkazy v pravidle 18bis na pripomienky tretích osôb sa vzťahujú len na tie zmluvné strany, ktorých právne predpisy takéto 

pripomienky pripúšťajú“. 
3) Prijatím tohto ustanovenia zhromaždenie Madridskej únie chápe, že vyhlásenie o poskytnutí ochrany sa môže týkať 

niekoľkých medzinárodných zápisov vo forme zoznamu umožňujúceho ich identifikáciu, zaslaného elektronickou cestou 

alebo v papierovej forme. 
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strane.4) 

 

[...]  

  

(4) Nové rozhodnutie  

Ak oznámenie o predbežnom odmietnutí nebolo zaslané v stanovenej lehote podľa článku 

5(2) protokolu alebo ak po zaslaní vyhlásenia podľa odseku (1), (2) alebo (3) má nové 

rozhodnutie, ktoré vydá úrad alebo iný orgán, vplyv na ochranu ochrannej známky, úrad, ak si 

je vedomý tohto rozhodnutia, bez ohľadu na pravidlo 19 zašle medzinárodnému úradu ďalšie 

vyhlásenie uvádzajúce stav ochrannej známky a v prípade potreby výrobky a služby, pre ktoré 

je ochranná známka v danej zmluvnej strane chránená.5) 

 

[...]  

  

Pravidlo 19  

Neplatnosti vo vyznačených zmluvných stranách  

 

(1) Obsah oznámenia o neplatnosti  

Ak je medzinárodný zápis vyhlásený za neplatný na území vyznačenej zmluvnej strany 

podľa článku 5(6) protokolu a ak vo veci neplatnosti zápisu už nemožno podať opravný 

prostriedok, úrad zmluvnej strany, ktorej príslušný orgán rozhodol o neplatnosti zápisu, je 

povinný o tejto skutočnosti informovať medzinárodný úrad. Oznámenie musí obsahovať  

 

[...]  

   

Pravidlo 20bis  

Licencie 

  

[...]  

 

(6) Vyhlásenie o tom, že zápis licencií do medzinárodného registra nie je v zmluvnej strane 

účinný  

[...]  

 

(b) Úrad zmluvnej strany, ktorej právne predpisy upravujú zápis licencií ochranných známok, 

môže pred dátumom dňa vstupu tohto pravidla do platnosti alebo v deň, od ktorého začne 

byť uvedená zmluvná strana viazaná protokolom, oznámiť generálnemu riaditeľovi, že 

zápis licencií do medzinárodného registra je pre túto zmluvnú stranu neúčinný. Takéto 

oznámenie môže byť kedykoľvek vzaté späť.7)  

                                                           
4) Prijatím odseku (1) a (2) tohto pravidla zhromaždenie Madridskej únie chápe, že pri uplatňovaní pravidla 34(3) sa za 

poskytnutie ochrany uhradí druhá časť poplatku. 
5) Interpretácia schválená zhromaždením Madridskej únie: 

„Odkaz v pravidle 18ter(4) na nové rozhodnutie, ktoré má vplyv na ochranu ochrannej známky sa vzťahuje aj na prípad keď 

takéto nové rozhodnutie je prijaté úradom, napríklad v prípade uvedenia do predošlého stavu, napriek skutočnosti, že úrad už 

zaslal vyhlásenie o ukončení konania. 
7) Interpretácia schválená zhromaždením Madridskej únie: 

„Pravidlo 20bis odsek (6) písmeno (a) sa týka oznámenia zmluvnej strany, ktorej právne predpisy neupravujú zápis licencií 

ochranných známok; toto oznámenie môže byť uskutočnené kedykoľvek; na druhej strane sa ustanovenie písmena (b) týka 

oznámenia zmluvnej strany, ktorej právne predpisy upravujú zápis licencií ochranných známok, ale pre ktorú nie je 

v súčasnej dobe zápis licencií do medzinárodného registra účinný. Toto druhé oznámenie, ktoré môže byť kedykoľvek vzaté 

späť, môže byť uskutočnené pred dátumom vstupu tohto pravidla do platnosti alebo v deň, od ktorého začne byť uvedená 

zmluvná strana viazaná dohodou alebo protokolom.“ 
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Pravidlo 21  

Nahradenie národného alebo regionálneho zápisu medzinárodným zápisom  

 

(1) Oznámenie  

Ak v súlade s článkom 4bis(2) protokolu úrad vyznačenej zmluvnej strany zaznamená do 

svojho registra na základe žiadosti majiteľa adresovanej tomuto úradu skutočnosť, že národný 

alebo regionálny zápis sa nahradil medzinárodným zápisom, tento úrad oznámi túto 

skutočnosť medzinárodnému úradu. Toto oznámenie musí obsahovať  

 

[...]  

   

Pravidlo 22  

Zánik účinkov základnej prihlášky, zápisu z nej vzniknutého alebo základného zápisu  

 

(1) Oznámenie o zániku účinkov základnej prihlášky, zápisu z nej vzniknutého alebo 

základného zápisu  

(a) Pri uplatňovaní článku 6(3) a (4) protokolu úrad pôvodu oznámi túto skutočnosť 

medzinárodnému úradu a zároveň uvedie  

[...]  

  

(b) Ak sa konanie podľa článku 6(3)(i),(ii) alebo (iii) protokolu začalo pred uplynutím 

päťročnej lehoty, ale neskončilo sa konečným rozhodnutím podľa druhej vety článku 6(3) 

protokolu alebo späťvzatím či vzdaním sa práva podľa tretej vety článku 6(3) protokolu 

pred uplynutím tejto lehoty, oznámi úrad pôvodu túto skutočnosť medzinárodnému úradu 

bezprostredne po jej zistení po uplynutí uvedenej lehoty.  

  

(c) Po tom, ako sa konanie uvedené v písmene (b) skončí konečným rozhodnutím podľa 

druhej vety článku 6(3) protokolu alebo späťvzatím či vzdaním sa práva podľa tretej vety 

článku 6(3) protokolu, úrad pôvodu oznámi tieto skutočnosti bezodkladne po ich zistení 

medzinárodnému úradu, pričom uvedie údaje podľa písmen (a)(i) až (iv). Ak súdne 

konanie alebo konanie uvedené v písmene (b) bolo ukončené a neskončilo vyššie 

uvedeným konečným rozhodnutím, späťvzatím alebo vzdaním sa práva, úrad pôvodu po 

tom, čo túto skutočnosť zistí alebo na žiadosť majiteľa bezodkladne oznámi túto 

skutočnosť medzinárodnému úradu.  

 

[...]  

   

Pravidlo 23  

Rozdelenie alebo zlúčenie základných prihlášok, zápisov z nich vzniknutých alebo 

základných zápisov  

 

[...]  

  

(3) Rozdelenie alebo zlúčenie zápisov vzniknutých zo základných prihlášok alebo 

základných zápisov  

Odseky (1) a (2) sa uplatňujú mutatis mutandis pri rozdelení zápisu vzniknutého zo 

základnej prihlášky alebo pri zlúčení zápisov vzniknutých zo základných prihlášok v priebehu 

piatich rokov podľa článku 6(3) protokolu a pri rozdelení základného zápisu alebo pri zlúčení 

základných zápisov v priebehu piatich rokov podľa článku 6(3) protokolu.  



Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 13/2020 Z. z.

  

Pravidlo 23bis  

Oznámenia úradov vyznačených zmluvných strán poslané prostredníctvom medzinárodného 

úradu  

 

(1) Oznámenia, na ktoré sa tento vykonávací predpis nevzťahuje [...] 

 

[...]  

 

(3) Zaslanie majiteľovi [...] 

  

5. KAPITOLA  

NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY 

 

Pravidlo 24  

Následné vyznačenie po medzinárodnom zápise  

 

(1) Spôsobilosť  

(a) Zmluvná strana môže byť vyznačená následne po medzinárodnom zápise (ďalej len 

„následné vyznačenie“), ak majiteľ v okamihu tohto vyznačenia spĺňa náležitosti podľa 

článku 2 protokolu, aby mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu.  

  

(b) [zrušené] 

  

(c) [zrušené] 

 

(2) Podanie; formulár a podpis  

(a) [...]  

(ii) [zrušené] 

[...]  

  

(b) Následné vyznačenie treba podať na úradnom formulári. V prípade, že podanie 

uskutočňuje majiteľ, musí ho aj podpísať. V prípade, že podanie uskutočňuje úrad, 

podpíše ho úrad, a ak to úrad vyžaduje, aj majiteľ. V prípade, že podanie uskutočňuje 

úrad, ktorý nevyžaduje, no pripúšťa, aby majiteľ podanie podpísal, majiteľ toto podanie 

môže podpísať.  

 

[...]  

  

(3) Obsah 

[...] 

 

(b) [...] 

(i) podpísané vlastnoručne majiteľom a musí byť vyhotovené na zvláštnom úradnom 

formulári priloženom k podaniu následného vyznačenia alebo 

[...] 

 

(d) [zrušené] 

 

[...]  
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(5) Nedostatky podania  

 

[...]  

  

(c) Napriek ustanoveniam písmen (a) a (b), ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku  

3(b)(i) vo vzťahu k jednej alebo viacerým vyznačeným zmluvným stranám, považuje sa 

následné vyznačenie za také, ktoré neobsahuje vyznačenie týchto zmluvných strán, a 

všetky doplnkové alebo individuálne poplatky už zaplatené vo vzťahu k týmto zmluvným 

stranám sa vrátia. Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 3(b)(i) vo vzťahu k žiadnej z 

vyznačených zmluvných strán, postupuje sa podľa písmena (b).  

 

[...]  

 

(7) Následné vyznačenie vyplývajúce z premeny  

(a) Keď bola v medzinárodnom registri vyznačená zmluvná organizácia a keď bolo toto 

vyznačenie vzaté späť, odmietnuté alebo prestalo mať účinok podľa legislatívy tejto 

zmluvnej organizácie, majiteľ medzinárodného zápisu môže požiadať, aby vyznačenie 

uvedenej zmluvnej organizácie bolo premenené na vyznačenie ktoréhokoľvek členského 

štátu tejto organizácie, ktorý je členom protokolu.  

 

[...]  

  

Pravidlo 25 

Žiadosť o zápis zmeny; žiadosť o zápis výmazu  

 

(1) Podanie žiadosti  

(a) Žiadosť o zápis zmeny sa podáva medzinárodnému úradu na príslušnom úradnom 

formulári za predpokladu, že sa žiadosť týka  

[...]  

  

(b) Žiadosť musí podať majiteľ alebo úrad zmluvnej strany majiteľa; ale žiadosť o zápis 

zmeny majiteľa môže podať úrad zmluvnej strany alebo jednej zo zmluvných strán uvedených 

v tejto žiadosti podľa odseku (2)(a)(iv).  

  

(c) [zrušené] 

 

[...] 

 

(2) Obsah žiadosti  

(a) [...] 

[...]  

(iv) v prípade zmeny majiteľa medzinárodného zápisu, zmluvnú stranu alebo zmluvné 

strany, pre ktoré spĺňa nový majiteľ náležitosti podľa článku 2(1) protokolu tak, aby 

mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu,  

(v) v prípade zmeny majiteľa medzinárodného zápisu, ak adresa nového majiteľa uvedená 

v súlade s bodom (iii) nie je na území zmluvnej strany alebo jednej zo zmluvných 

strán uvedených podľa bodu (iv) a ak nový majiteľ neuviedol, že je občanom 

zmluvného štátu alebo členského štátu zmluvnej organizácie, adresu podniku alebo 

bydlisko nového majiteľa na území zmluvnej strany alebo niektorej zo zmluvných 
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strán, pre ktoré nový majiteľ spĺňa podmienky na to, aby mohol byť majiteľom 

medzinárodného zápisu, 

[...]  

  

(3) [zrušené] 

 

[...]  

 

Pravidlo 26 

Nedostatky v žiadostiach o zápis podľa pravidla 25  

 

[...] 

  

(3) Žiadosť, ktorá sa za žiadosť nepovažuje  

Ak náležitosti podľa pravidla 25(1)(b) nie sú splnené, taká žiadosť sa nepovažuje za 

žiadosť samu osebe a medzinárodný úrad o tom informuje odosielateľa.  

  

Pravidlo 27  

Zápis a oznámenie o zmene alebo výmaze; vyhlásenie o neúčinnosti zmeny majiteľa alebo 

obmedzenia zoznamu  

 

(1) Zápis a oznámenie  

(a) Za predpokladu splnenia požiadavky podľa pravidla 25(1)(a) medzinárodný úrad 

bezodkladne zapíše údaje, zmenu alebo výmaz z medzinárodného registra a informuje o 

tejto skutočnosti úrady vyznačených zmluvných strán, ktorých sa zápis týka, alebo v 

prípade výmazu úrady všetkých vyznačených zmluvných strán a zároveň informuje 

majiteľa, a ak žiadosť podal úrad, informuje zároveň aj tento úrad. Ak sa zápis týka 

zmeny majiteľa, medzinárodný úrad informuje tiež bývalého majiteľa, ak ide o úplnú 

zmenu majiteľa, a majiteľa časti medzinárodného zápisu, ktorá bola postúpená alebo inak 

prevedená, v prípade čiastočnej zmeny majiteľa. Ak žiadosť o zápis výmazu podal 

majiteľ alebo iný úrad ako úrad pôvodu v priebehu päťročnej lehoty podľa článku 6(3) 

protokolu, medzinárodný úrad informuje aj úrad pôvodu.  

 

[...]  

  

Pravidlo 27bis 

Rozdelenie medzinárodného zápisu  

 

[...]  

 

(6) Vyhlásenie, že zmluvná strana nebude predkladať žiadosti o rozdelenie  

Zmluvná strana, ktorej právne predpisy neupravujú rozdelenie prihlášky ochrannej známky 

alebo zápisu ochrannej známky, môže pred dňom, keď toto pravidlo nadobudne platnosť, 

alebo pred dňom, od ktorého bude uvedená zmluvná strana viazaná protokolom, oznámiť 

generálnemu riaditeľovi, že nebude medzinárodnému úradu predkladať žiadosti podľa odseku 

(1). Toto vyhlásenie možno kedykoľvek vziať späť.  
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Pravidlo 27ter  

Zlúčenie medzinárodných zápisov  

 

[...]  

  

(2) Zlúčenie medzinárodných zápisov vzniknuté zo zápisu rozdelenia medzinárodného 

zápisu  

[...]  

  

(b) Úrad zmluvnej strany, ktorej právne predpisy neustanovujú zlúčenie zápisu ochrannej 

známky, môže pred dňom, keď toto pravidlo nadobudne platnosť, alebo pred dňom, od 

ktorého bude uvedená zmluvná strana viazaná protokolom, oznámiť generálnemu riaditeľovi, 

že nebude medzinárodnému úradu predkladať žiadosti podľa písmena (a). Toto vyhlásenie 

možno kedykoľvek vziať späť.  

  

Pravidlo 28  

Opravy v medzinárodnom registri  

 

[...]  

  

(3) Odmietnutie po oprave  

Úrad podľa odseku (2) má právo vyhlásiť v oznámení o predbežnom odmietnutí 

adresovanom medzinárodnému úradu, že opravenému medzinárodnému zápisu sa nemôže, 

prípadne sa už ďalej nemôže poskytovať ochrana. Článok 5 Protokolu a pravidlá 16 až 18ter 

sa použijú mutatis mutandis s tým, že lehota na zaslanie uvedeného oznámenia sa počíta odo 

dňa odoslania oznámenia o oprave príslušnému úradu.  

 

[...]  

  

6. KAPITOLA  

OBNOVY 

 

Pravidlo 29  

Neoficiálny oznam o uplynutí ochrannej doby  

 

 Skutočnosť, že neoficiálne oznámenie uvedené v článku 7(3) protokolu nebolo 

doručené, nepredstavuje dôvod na odpustenie zmeškania niektorej z lehôt uvedených v 

pravidle 30.  

  

Pravidlo 30  

Podrobnosti týkajúce sa obnovy  

 

[...]  

  

(2) Ďalšie údaje  

[...]  

  

(e) Skutočnosť, že sa medzinárodný zápis neobnovil podľa písmena (d) pre všetky dotknuté 

výrobky a služby, sa nemôže považovať za zmenu podľa článku 7(2) protokolu. 

Skutočnosť, že medzinárodný zápis nebol obnovený pre všetky vyznačené zmluvné 
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strany, sa nemôže považovať za zmenu podľa článku 7(2) protokolu.  

 

[...]  

  

(4) Obdobie, za ktoré sa platia poplatky za obnovu zápisu  

Poplatky za každú obnovu sa platia na obdobie desiatich rokov.  

  

Pravidlo 31  

Zápis obnovy; oznámenie a osvedčenie  

 

(1) Zápis a dátum účinnosti obnovy  

Obnova sa zapíše do medzinárodného registra s dátumom, keď sa mala obnova vykonať, aj 

v prípade, že poplatky za obnovu boli zaplatené počas povoleného odkladu podľa článku 7(4) 

protokolu.  

 

[...]  

  

7. KAPITOLA  

VESTNÍK A BÁZA DÁT  

 

Pravidlo 32  

Vestník 

  

(1) Informácie o medzinárodných zápisoch  

(a) [...] 

[...]  

(xi) informácií zapísaných podľa pravidiel 20, 20bis, 21, 21bis, 22(2)(a), 23 a 27(4),  

[...]  

 

(3) Zverejnenie na webovom sídle 

Medzinárodný úrad vykoná zverejnenie podľa odsekov (1) a (2) na webovom sídle 

Svetovej organizácie duševného vlastníctva.  

 

[...] 

 

8. KAPITOLA  

POPLATKY 

  

Pravidlo 34  

Výška a platba poplatkov  

 

(1) Výška poplatkov  

Výška poplatkov určená podľa protokolu alebo tohto vykonávacieho predpisu, okrem 

individuálnych poplatkov, je uvedená v sadzobníku poplatkov, ktorý je pripojený k tomuto 

vykonávaciemu predpisu a je jeho nedeliteľnou súčasťou.  

 

[...]  

  

(3) Splatnosť individuálneho poplatku v dvoch častiach  

[...]  
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(b) Ak sa použije písmeno (a), odkazy na individuálne poplatky v bodoch 2 a 5 sadzobníka 

poplatkov sa považujú za odkazy na prvú časť individuálnych poplatkov.  

 

[...]  

 

(7) Zmena vo výške poplatkov  

(a) Ak sa výška poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť v súvislosti s podaním medzinárodnej 

prihlášky, zmení počas obdobia, ktoré uplynulo medzi dňom, keď úrad pôvodu prijme 

žiadosť o podanie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu a dňom, keď 

medzinárodný úrad prijme medzinárodnú prihlášku, platí výška poplatkov stanovená v 

období prijatia prihlášky úradom pôvodu.  

 

[...]  

  

Pravidlo 36  

Oslobodenie od poplatkov  

 

Oslobodenie od poplatkov sa vzťahuje na zápis týchto skutočností:  

[...]  

(vi) žiadosti úradu podľa článku 6(4) prvej vety protokolu,  

[...]  

  

Pravidlo 37 

Rozdelenie dodatkových a doplnkových poplatkov  

 

(1) Koeficient uvedený v článku 8(5) a (6) protokolu je  

[...]  

  

9. KAPITOLA  

OSTATNÉ USTANOVENIA  

 

Pravidlo 39  

Pokračovanie účinkov medzinárodného zápisu v niektorých nástupníckych štátoch  

 

(1) Ak niektorá nástupnícka krajina, ktorej územie bolo pred získaním nezávislosti 

súčasťou územia zmluvnej strany, uložila u generálneho riaditeľa vyhlásenie o kontinuite, v 

ktorého dôsledku protokol platí aj v nástupníckej krajine, účinky medzinárodného zápisu, 

ktorý obsahuje v územnom vyznačení pôvodnú zmluvnú stranu a ktorý nadobudol účinnosť 

od dátumu, ktorý predchádza dátumu určenému v odseku (2), sú podmienené týmito úkonmi:  

 

[...]  

  

(4) Ak v prípade medzinárodného zápisu prijal úrad nástupníckej krajiny oznámenie podľa 

odseku (3), tento úrad môže odmietnuť ochranu iba vtedy, ak uplatniteľná lehota podľa 

článku 5(2)(a), (b) alebo (c) protokolu týkajúca sa vyznačenia ochrany v pôvodnej zmluvnej 

strane neuplynula a ak medzinárodný úrad prijal oznámenie o odmietnutí pred uplynutím tejto 

lehoty.  

 

[...]  
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Pravidlo 40  

Nadobudnutie platnosti; prechodné ustanovenia  

 

(1) Nadobudnutie platnosti  

Tento vykonávací predpis nadobúda platnosť 1. februára 2020 a v tento deň nahrádza 

spoločný vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných 

známok a k protokolu k tejto dohode platný do 31. januára 2020 (ďalej len „spoločný 

vykonávací predpis“).  

  

(2) Všeobecné prechodné ustanovenia  

(a) Napriek ustanoveniu odseku (1) platí, že  

(i) ak bola žiadosť o podanie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu prijatá 

úradom pôvodu pred 1. februárom 2020, platí, že táto prihláška spĺňa predpísané 

náležitosti na účely pravidla 14 do tej miery, do akej spĺňa náležitosti spoločného 

vykonávacieho predpisu,  

(ii) ak následné vyznačenie alebo žiadosť o záznam boli podané medzinárodnému úradu 

pred 1. februárom 2020, platí, že spĺňajú predpísané náležitosti podľa pravidiel 5bis, 

20bis(3), 24(8), 27, 27bis alebo 27ter do tej miery, do akej spĺňajú náležitosti 

spoločného vykonávacieho predpisu,  

(iii) medzinárodná prihláška, následné vyznačenie alebo žiadosť o záznam, ktoré boli pred 

1. februárom 2020 predmetom úkonov medzinárodného úradu podľa pravidiel 11, 12, 

13, 20bis(2), 24(5), 26 alebo 27bis(3)(a) spoločného vykonávacieho predpisu, budú i 

naďalej spracúvané podľa týchto pravidiel. Dátum výsledného medzinárodného zápisu 

alebo záznamu do medzinárodného registra sa bude riadiť pravidlami 15, 20bis(3)(b), 

24(6), 27(1)(b) a (c) alebo 27bis(4)(b) spoločného vykonávacieho predpisu,  

(iv) ak bolo oznámenie podľa článkov 4bis(2), 5(1) a (2), 5(6) alebo 6(4) protokolu alebo 

podľa pravidiel 21bis, 23 alebo 34(3)(c) spoločného vykonávacieho predpisu zaslané 

medzinárodnému úradu pred 1. februárom 2020, platí, že toto oznámenie spĺňa 

predpísané náležitosti podľa pravidiel 17(4), 19(2), 21(2), 21bis(4), 22(2), 23(2) alebo 

34(3)(d) do tej miery, do akej spĺňa náležitosti spoločného vykonávacieho predpisu; 

(v) ak bolo oznámenie, vyhlásenie alebo konečné rozhodnutie podľa pravidiel 16, 18bis, 

18ter, 20, 20bis(5), 23bis alebo 27(4) alebo (5) spoločného vykonávacieho predpisu 

zaslané medzinárodnému úradu pred 1. februárom 2020, platí, že spĺňa predpísané 

náležitosti podľa pravidiel 16(2), 18bis(2), 18ter(5), 20(3), 20bis(5)(d), 23bis(3), 

27(4)(d) a (e) alebo (5)(d) a (e), do tej miery, do akej spĺňa náležitosti spoločného 

vykonávacieho predpisu. 

  

(b) Na účely pravidla 34(7) sa poplatky platné v ktorýkoľvek deň predchádzajúci 1. februáru 

2020 považujú za poplatky predpísané pravidlom 34(1) spoločného vykonávacieho 

predpisu.  

  

(c) Oznámenie podľa pravidiel 6(2)(iii), 7(2), 17(5)(d), 20bis(6), 27bis(6), 27ter(2)(b), 

34(3)(a) alebo 40(6) spoločného vykonávacieho predpisu zaslané úradom zmluvnej strany 

medzinárodnému úradu pred 1. februárom 2020 má naďalej účinok v súlade s pravidlami 

6(2)(iii), 7(2), 17(5)(d), 20bis(6), 27bis(6), 27ter(2)(b), 34(3)(a) alebo 40(6).  

  

(d) [zrušené] 

 

(3) [zrušené] 
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(4) Prechodné ustanovenia týkajúce sa jazykov.  

(a) Pravidlo 6 spoločného vykonávacieho predpisu v znení platnom pred 1. aprílom 2004 sa 

použije na všetky medzinárodné prihlášky podané pred uvedeným dátumom a na 

medzinárodné prihlášky podliehajúce výlučne dohode, podané v čase od uvedeného 

dátumu do 31. augusta 2008 vrátane, podľa pravidla 1(viii) spoločného vykonávacieho 

predpisu, na každú s tým súvisiacu korešpondenciu a na akúkoľvek korešpondenciu, na 

záznam do medzinárodného registra alebo zverejnenie vo Vestníku vyplývajúce z 

medzinárodného zápisu, ak  

(i) medzinárodný zápis bol predmetom následného vyznačenia podľa protokolu, v súlade 

s pravidlom 24(1)(c) spoločného vykonávacieho predpisu, v období medzi 1. aprílom 

2004 a 31. augustom 2008 alebo  

(ii) medzinárodný zápis je predmetom následného vyznačenia k 1. septembru 2008 alebo 

po tomto dátume a  

(iii) následné vyznačenie je zapísané v medzinárodnom registri.  

  

(b) Na účely tohto odseku je medzinárodná prihláška považovaná za podanú k dátumu, keď je 

žiadosť o predloženie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu doručená alebo 

považovaná za doručenú úradom pôvodu podľa pravidla 11(1)(a) alebo (c) spoločného 

vykonávacieho predpisu a medzinárodný zápis je považovaný za predmet následného 

vyznačenia k dátumu, keď bolo následné vyznačenie podané medzinárodnému úradu, ak je 

podané priamo majiteľom, alebo k dátumu, keď bola žiadosť na predloženie následného 

vyznačenia prijatá úradom zmluvnej strany majiteľa, ak je podaná týmto úradom.  

 

[...]  

 

(6) Nesúlad s vnútroštátnymi právnymi predpismi  

Ak ku dňu vstupu tohto pravidla do platnosti alebo ku dňu, ku ktorému sa zmluvná strana 

stane viazanou protokolom, nebude pravidlo 27bis (1) alebo pravidlo 27ter (2)(a) v súlade s 

vnútroštátnymi právnymi predpismi tejto zmluvnej strany, dotknutý odsek alebo odseky, 

podľa toho, o ktorý prípad ide, sa nebudú uplatňovať vo vzťahu k tejto zmluvnej strane tak 

dlho, kým nebude alebo nebudú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi za 

predpokladu, že uvedená zmluvná strana túto skutočnosť oznámi medzinárodnému úradu pred 

dňom vstupu tohto pravidla do platnosti alebo pred dňom, od ktorého sa uvedená zmluvná 

strana stane viazanou protokolom. Toto vyhlásenie možno kedykoľvek vziať späť.  

  

Pravidlo 41  

Administratívne pokyny  

 

[...]  

  

(4) Rozpor medzi administratívnymi pokynmi a protokolom alebo týmto vykonávacím 

predpisom  

V prípade rozporu medzi ustanoveniami administratívnych pokynov na jednej strane a 

ustanoveniami protokolu alebo tohto vykonávacieho predpisu na druhej strane majú posledné 

menované ustanovenia prednosť.  
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SADZOBNÍK POPLATKOV  

(platný od 1. februára 2020) 

  

 

 

 švajčiarske franky 

1. [zrušené]  

 

2. Medzinárodná prihláška  

 

  

[…]  

  

2.2 Dodatkový poplatok za každú triedu výrobkov a služieb presahujúcu tri 

triedy okrem prípadu, keď sú vyznačené výlučne zmluvné strany, za ktoré 

sa platia individuálne poplatky [článok 8(2)(ii) a (7)(a)(i) protokolu] 

100 

 

2.3 Doplnkový poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán okrem 

prípadu, ak je vyznačená zmluvná strana, za ktorú sa platí individuálny 

poplatok (pozri bod 2.4) [článok 8(2)(iii) a (7)(a)(ii) protokolu] 

100 

 

2.4 Individuálny poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán, za 

ktorú sa platí individuálny poplatok (a nie doplnkový poplatok), s 

výnimkou, ak vyznačená zmluvná strana a zmluvná strana úradu pôvodu sú 

obe štátmi podliehajúcimi tiež dohode, v tomto prípade sa za takúto 

vyznačenú zmluvnú stranu platí doplnkový poplatok [článok 8(7)(a) 

a 9sexies(1)(b) protokolu]: výšku individuálneho poplatku si určí každá 

dotknutá zmluvná strana 

 

  

3. [zrušené]  

 

[…] 

 

  

5. Vyznačenie nasledujúce po medzinárodnom zápise  

 

Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie odo dňa nadobudnutia    

účinnosti vyznačenia do dňa uplynutia aktuálnej lehoty stanovenej pre 

medzinárodný zápis [článok 3ter(2) protokolu]: 

 

 

[…] 

 

  

5.3 Individuálny poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán, za 

ktorú sa platí individuálny poplatok (a nie doplnkový poplatok) s 

výnimkou, ak vyznačená zmluvná strana a zmluvná strana majiteľa sú obe 

štátmi podliehajúcimi tiež dohode, v tomto prípade sa za takúto vyznačenú 

zmluvnú stranu platí doplnkový poplatok [článok 8(7)(a) a 9sexies(1)(b) 

protokolu]: výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná 

strana 

 

 

[…] 
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6. Obnova  

 

Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie desiatich rokov [článok 7(1) 

protokolu]: 

 

 

[…] 

 

 

6.4 Individuálny poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán, za 

ktorú sa platí individuálny poplatok (a nie doplnkový poplatok) s 

výnimkou, ak vyznačená zmluvná strana a zmluvná strana majiteľa sú obe 

štátmi podliehajúcimi tiež dohode; v tomto prípade sa za takúto zmluvnú 

stranu platí doplnkový poplatok [článok 8(7)(a) a 9sexies(1)(b) protokolu]:    

výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná strana 

 

 

6.5 Príplatok za využitie odkladnej lehoty [článok 7(4) protokolu] 

 

50 % z výšky 

    poplatku podľa 

položky 6.1 

  

7. Iné záznamy (článok 9ter protokolu)  

 

[…] 

 

 

8. Informácie tykajúce sa medzinárodného zápisu (článok 5ter protokolu) 

 

 

[…] 
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COMMON REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT CONCERNING 

THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS AND THE PROTOCOL 

RELATING TO THAT AGREEMENT 

 

(as in force on February 1, 2020) 

 

REGULATIONS UNDER THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT 

CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS 

 

[…] 

CHAPTER 1 

GENERAL PROVISIONS 

 

Rule 1 

Abbreviated Expressions 

 

For the purposes of these Regulations, 

[…] 

(iii) “Contracting Party” means any State or intergovernmental organization party to the 

Protocol; 

[…] 

(vii) “international application” means an application for international registration filed 

under the Protocol; 

(viii)  [Deleted] 

(ix)  [Deleted] 

(x)  [Deleted] 

[…]  

(xv) “designation” means the request for extension of protection (“territorial extension”) 

under Article 3ter(1) or (2) of the Protocol, it also means such extension as recorded 

in the International Register; 

(xvi) “designated Contracting Party” means a Contracting Party for which the extension 

of protection (“territorial extension”) has been requested under Article 3ter(1) or (2) 

of the Protocol, or in respect of which such extension has been recorded in the 

International Register; 

(xvii)  [Deleted] 

(xviii) [Deleted] 

(xix) “notification of provisional refusal” means a declaration by the Office of a 

designated Contracting Party, in accordance with Article 5(1) of the Protocol; 

[…]  

(xxiv)“International Register” means the official collection of data concerning 

international registrations maintained by the International Bureau, which data the 

Protocol or the Regulations require or permit to be recorded, irrespective of the 

medium in which such data are stored; 

(xxv) “Office” means the Office of a Contracting Party in charge of the registration of 

marks, or the common Office referred to in Article 9quater of the Protocol; 

(xxvi)“Office of origin” means the Office of origin defined in Article 2(2) of the Protocol; 

(xxvibis) “Contracting Party of the holder” means 

– the Contracting Party whose Office is the Office of origin, or 

– where a change of ownership has been recorded or in the case of State 

succession, the Contracting Party, or one of the Contracting Parties, in 
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respect of which the holder fulfills the conditions under Article 2 of 

the Protocol, to be the holder of an international registration; 

 

[…] 

 

Rule 1bis 

[Deleted] 

 

Rule 2 

Communication With the International Bureau 

[…] 

 

Rule 3 

Representation Before the International Bureau 

 

[…] 

 

(3) [Irregular Appointment]   

[…]  

 

(b) As long as the relevant requirements under paragraph (2) are not complied with, the 

International Bureau shall send all relevant communications to the applicant or holder but not 

to the purported representative. 

 

[…] 

 

Rule 5 

Irregularities in Postal and Delivery Services  

and in Communications Sent Electronically 

 

[…] 

 

(5) [International Application and Subsequent Designation]  Where the International 

Bureau receives an international application or a subsequent designation beyond the two-month 

period referred to in Article 3(4) of the Protocol and in Rule 24(6)(b), and the Office concerned 

indicates that the late receipt resulted from circumstances referred to in paragraph (1), (2) or (3), 

paragraph (1), (2) or (3) and paragraph (4) shall apply.   

 

[…] 

 

 

Rule 7 

Notification of Certain Special Requirements 

 

[…]  

 

(2) [Intention to Use the Mark]  Where a Contracting Party requires, as a designated 

Contracting Party, a declaration of intention to use the mark, it shall notify that requirement to the 

Director General.  Where that Contracting Party requires the declaration to be signed personally 

by the applicant and to be made on a separate official form annexed to the international application, 

the notification shall contain a statement to that effect and shall specify the exact wording of the 
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required declaration.  Where the Contracting Party further requires the declaration to be in English, 

French or Spanish, the notification shall specify the required language. 

 

[…] 

 

CHAPTER 2 

INTERNATIONAL APPLICATIONS 

 

Rule 8 

Several Applicants 

 

(1) [Deleted] 

 

(2) [Two or More Applicants]  Two or more applicants may jointly file an international 

application if the basic application was jointly filed by them or the basic registration is jointly 

owned by them, and if each of them qualifies, in relation to the Contracting Party whose Office is 

the Office of origin, for filing an international application under Article 2(1) of the Protocol. 

 

 

Rule 9 

Requirements Concerning the International Application 

 

[…]  

 

(2) [Form and Signature]   

(a)  The international application shall be presented on the official form. 

 

[…] 

 

(5) [Additional Contents of the International Application]  

(a)  [Deleted] 

 

(b) The international application shall contain the number and date of the basic application or basic 

registration and shall indicate one or more of the following: 

 

[…] 

 

(d) The international application shall contain a declaration by the Office of origin certifying 

(i) the date on which the Office of origin received the request by the applicant to present 

the international application to the International Bureau, 

 

 

[…]  

 

(f) […] 

(i) be personally signed by the applicant and be made on a separate official form annexed 

to the international application, or 

 

[…] 
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Rule 10 

Fees Concerning the International Application 

 

(1) [Deleted] 

 

(2) [Payable Fees]  The international application shall be subject to the payment of the 

basic fee, the complementary fee and/or the individual fee and, where applicable, the 

supplementary fee, specified or referred to in item 2 of the Schedule of Fees.  Those fees shall be 

paid for ten years.   

 

(3) [Deleted] 

 

Rule 11 

Irregularities Other Than Those Concerning 

the Classification of Goods and Services 

or Their Indication 

 

(1) [Deleted] 

[…] 

 

(5) [Reimbursement of Fees]  Where, in accordance with paragraphs (2)(b), (3) or (4)(b), 

the international application is considered abandoned, the International Bureau shall refund any 

fees paid in respect of that application, after deduction of an amount corresponding to one-half of 

the basic fee referred to in item 2.1.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees. 

 

(6) [Other Irregularity With Respect to the Designation of a Contracting Party]  (a)  […]  

 

[…] 

 

Rule 12 

Irregularities With Respect to the 

Classification of Goods and Services 

[…] 

 

(8) [Reimbursement of Fees]  Where, in accordance with paragraph (7), the international 

application is considered abandoned, the International Bureau shall refund any fees paid in respect 

of that application, after deduction of an amount corresponding to one-half of the basic fee referred 

to in item 2.1.1 of the Schedule of Fees, to the party having paid those fees. 

 

[…] 

 

 

CHAPTER 3 

INTERNATIONAL REGISTRATIONS 

 

Rule 14 

Registration of the Mark in the International Register 

[…] 

 

(2) [Contents of the Registration]   
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[…] 

 (v) [Deleted] 

 

[…] 

 

Rule 15 

Date of the International Registration 

 

(1) [Irregularities Affecting the Date of the International Registration] Where the 

international application received by the International Bureau does not contain all of the following 

elements: 

(i) indications allowing the identity of the applicant to be established and sufficient to 

contact the applicant or the representative, if any, 

[…] 

the international registration shall bear the date on which the last of the missing elements reached 

the International Bureau, provided that, where the last of the missing elements reaches the 

International Bureau within the two-month time limit referred to in Article 3(4) of the Protocol, 

the international registration shall bear the date on which the defective international application 

was received by the Office of origin. 

 

(2) [Date of the International Registration in Other Cases]  In any other case, the 

international registration shall bear the date determined in accordance with Article 3(4) of the 

Protocol.  

 

CHAPTER 4 

FACTS IN CONTRACTING PARTIES 

AFFECTING INTERNATIONAL REGISTRATIONS 

 

[…] 

 

Rule 18 

Irregular Notifications of Provisional Refusal 

 

(1) [General]   

(a)  A notification of provisional refusal communicated by the Office of a designated Contracting 

Party shall not be regarded as such by the International Bureau 

 

[…] 

(iii) if it is sent too late to the International Bureau, that is, if it is sent after the expiry of 

the time limit applicable under Article 5(2)(a) or, subject to Article 9sexies(1)(b) of 

the Protocol, under Article 5(2)(b) or (c)(ii) of the Protocol, from the date on which 

the recording of the international registration or the recording of the designation made 

subsequently to the international registration has been effected, it being understood 

that the said date is the same as the date of sending the notification of the international 

registration or of the designation made subsequently. 

[…]  

 

(d) Where the notification does not comply with the requirements of Rule 17(2)(vii), the 

provisional refusal shall not be recorded in the International Register.  If however a rectified 

notification is sent within the time limit referred to in subparagraph (c), it shall be regarded, 

for the purposes of Article 5 of the Protocol, as having been sent to the International Bureau 
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on the date on which the defective notification had been sent to it.  If the notification is not so 

rectified, it shall not be regarded as a notification of provisional refusal.  In the latter case, the 

International Bureau shall inform, at the same time, the holder and the Office that sent the 

notification that the notification of provisional refusal is not regarded as such by the 

International Bureau, and shall indicate the reasons therefor. 

 

[…] 

 

(2) [Notification of Provisional Refusal Made Under Article 5(2)(c) of the Protocol]  

(a)  [Deleted] 

 

[…] 

 

Rule 18bis 

Interim Status of a Mark in a Designated Contracting Party 

 

(1) [Ex Officio Examination Completed but Opposition or Observations by Third Parties 

Still Possible]   

(a)  An Office which has not communicated a notification of provisional refusal may, within the 

period applicable under Article 5(2)(a) or (b) of the Protocol, send to the International Bureau 

a statement to the effect that the ex officio examination has been completed and that the Office 

has found no grounds for refusal but that the protection of the mark is still subject to opposition 

or observations by third parties, with an indication of the date by which such oppositions or 

observations may be filed2. 

 

[…] 

 

Rule 18ter 

Final Disposition on Status of a Mark in a Designated Contracting Party 

 

(1) [Statement of Grant of Protection Where No Notification of Provisional Refusal Has 

Been Communicated]3  When, before the expiry of the period applicable under Article 5(2)(a), (b) 

or (c) of the Protocol, all procedures before an Office have been completed and there is no ground 

for that Office to refuse protection, that Office shall, as soon as possible and before the expiry of 

that period, send to the International Bureau a statement to the effect that protection is granted to 

the mark that is the subject of the international registration in the Contracting Party concerned4. 

 

[…] 

 

(4) [Further Decision]  Where a notification of provisional refusal has not been sent 

within the applicable time limit under Article 5(2) of the Protocol, or, where following the sending 

of a statement under paragraph (1), (2) or (3), a further decision, taken by the Office or other 

authority, affects the protection of the mark, the Office shall, to the extent that it is aware of that 

                                                
2 Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union: 

“The references in Rule 18bis to observations by third parties apply only to those Contracting Parties whose legislation 

provides for such observations.” 
3 In adopting this provision, the Assembly of the Madrid Union understood that a statement of grant of protection could 

concern several international registrations and take the form of a list, communicated electronically or on paper, that permits 

identification of these international registrations. 
4 In adopting paragraphs (1) and (2) of this rule, the Assembly of the Madrid Union understood that where Rule 34(3) applies, 

the grant of protection will be subject to the payment of the second part of the fee. 
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decision, without prejudice to Rule 19, send to the International Bureau a further statement 

indicating the status of the mark and, where applicable, the goods and services for which the mark 

is protected in the Contracting Party concerned5. 

 

[…] 

 

Rule 19 

Invalidations in Designated Contracting Parties 

 

(1) [Contents of the Notification of Invalidation]  Where the effects of an international 

registration are invalidated in a designated Contracting Party under Article 5(6) of the Protocol and 

the invalidation is no longer subject to appeal, the Office of the Contracting Party whose competent 

authority has pronounced the invalidation shall notify the International Bureau accordingly.  The 

notification shall contain or indicate 

 

[…] 

 

Rule 20bis 

Licenses 

 

[…] 

 

(6) [Declaration That the Recording of  Licenses in the International Register Has No 

Effect in a Contracting Party]   

[…] 

 

(b) The Office of a Contracting Party the law of which provides for the recording of trademark 

licenses may, before the date on which this Rule comes into force or the date on which the 

said Contracting Party becomes bound by the Protocol, notify the Director General that the 

recording of licenses in the International Register has no effect in that Contracting Party.  Such 

notification may be withdrawn at any time7.   

 

Rule 21 

Replacement of a National or Regional Registration 

by an International Registration 

 

(1) [Notification]  Where, in accordance with Article 4bis(2) of the Protocol, the Office of 

a designated Contracting Party has taken note in its Register, following a request made direct by 

the holder with that Office, that a national or a regional registration has been replaced by an 

international registration, that Office shall notify the International Bureau accordingly.  Such 

notification shall indicate 

                                                
5 Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union: 

“The reference in Rule 18ter(4) to a further decision that affects the protection of the mark includes also the case where that 

further decision is taken by the Office, for example in the case of restitutio in integrum, notwithstanding the fact that the Office has 

already stated that the procedures before the Office have been completed.” 
7  Interpretative statement endorsed by the Assembly of the Madrid Union: 

“Subparagraph (a) of Rule 20bis(6) deals with the case of a notification by a Contracting Party whose law does not provide 

for the recording of trademark licenses; such a notification may be made at any time;  subparagraph (b) on the other hand deals 

with the case of a notification by a Contracting Party whose law does provide for the recording of trademark licenses but which is 

unable at present to give effect to the recording of a license in the International Register;  this latter notification, which may be 

withdrawn at any time, may only be made before this Rule has come into force or before the Contracting Party has become bound 

by the Agreement or the Protocol.” 
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[…] 

 

Rule 22 

Ceasing of Effect of the Basic Application, 

of the Registration Resulting Therefrom, 

or of the Basic Registration 

 

(1) [Notification Relating to Ceasing of Effect of the Basic Application, of the Registration 

Resulting Therefrom, or of the Basic Registration]   

(a)  Where Article 6(3) and (4) of the Protocol apply, the Office of origin shall notify the 

International Bureau accordingly and shall indicate 

 

[…] 

 

(b) Where a proceeding referred to in item (i), (ii) or (iii) of Article 6(3) of the Protocol began 

before the expiry of the five-year period but has not, before the expiry of that period, resulted 

in the final decision referred to in the second sentence of Article 6(3) of the Protocol or in the 

withdrawal or renunciation referred to in the third sentence of Article 6(3) of the Protocol, the 

Office of origin shall, where it is aware thereof and as soon as possible after the expiry of the 

said period, notify the International Bureau accordingly. 

 

(c) Once the proceeding referred to in subparagraph (b) has resulted in the final decision referred 

to in the second sentence of Article 6(3) of the Protocol or in the withdrawal or renunciation 

referred to in the third sentence of Article 6(3) of the Protocol, the Office of origin shall, where 

it is aware thereof, promptly notify the International Bureau accordingly and shall give the 

indications referred to in subparagraph (a)(i) to (iv).  Where the judicial action or proceedings 

referred to in subparagraph (b) has been completed and has not resulted in any of the aforesaid 

final decisions, withdrawal or renunciation, the Office of origin shall, where it is aware thereof 

or at the request of the holder, promptly notify the International Bureau accordingly. 

 

[…] 

 

Rule 23 

Division or Merger of the Basic Applications, 

of the Registrations Resulting Therefrom, 

or of the Basic Registrations 

 

[…] 

 

(3) [Division or Merger of Registrations Resulting From Basic Applications or of Basic 

Registrations]  Paragraphs (1) and (2) shall apply, mutatis mutandis, to the division of any 

registration or merger of any registrations which resulted from the basic application or applications 

during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Protocol and to the division of the basic 

registration or merger of the basic registrations during the five-year period referred to in 

Article 6(3) of the Protocol. 

 

Rule 23bis 

Communications From the Offices of the 

Designated Contracting Parties Sent Through 

the International Bureau 
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(1) [Communications Not Covered by These Regulations]  […] 

 

[…]  

 

(3) [Transmission to the Holder] […]  

 

CHAPTER 5 

SUBSEQUENT DESIGNATIONS;  CHANGES 

 

Rule 24 

Designation Subsequent to the International Registration 

 

(1) [Entitlement]   

(a)  A Contracting Party may be the subject of a designation made subsequent to the international 

registration (hereinafter referred to as “subsequent designation”) where, at the time of that 

designation, the holder fulfills the conditions under Article 2 of the Protocol to be the holder 

of an international registration. 

 

(b) [Deleted] 

 

(c) [Deleted] 

 

(2) [Presentation; Form and Signature]   

(a)  […]  

 

(ii) [Deleted] 

[…] 

 

(b) The subsequent designation shall be presented on the official form.  Where it is presented by 

the holder, it shall be signed by the holder.  Where it is presented by an Office, it shall be signed 

by that Office and, where the Office so requires, also by the holder.  Where it is presented by 

an Office and that Office, without requiring that the holder also sign it, allows that the holder 

also sign it, the holder may do so. 

 

(3) [Contents]   

[…]  

 

(b)  […] 

(i) be personally signed by the holder and be made on a separate official form annexed to 

the subsequent designation, or 

[…] 

 

(d) [Deleted] 

 

[…] 

 

(5) [Irregularities]   

[…]  
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(c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b), where the requirements of paragraph (3)(b)(i) are 

not complied with in respect of one or more of the designated Contracting Parties, the 

subsequent designation shall be deemed not to contain the designation of those Contracting 

Parties, and any complementary or individual fees already paid in respect of those Contracting 

Parties shall be reimbursed.  Where the requirements of paragraph (3)(b)(i) are complied with 

in respect of none of the designated Contracting Parties, subparagraph (b) shall apply. 

 

[…] 

 

(7) [Subsequent Designation Resulting From Conversion]   

(a)  Where the designation of a Contracting Organization has been recorded in the International 

Register and to the extent that such designation has been withdrawn, refused or has ceased to 

have effect under the law of that Organization, the holder of the international registration 

concerned may request the conversion of the designation of the said Contracting Organization 

into the designation of any Member State of that Organization which is party to the Protocol.  

 

[…] 

 

Rule 25 

Request for Recording 

 

(1) [Presentation of the Request]   

(a)  A request for recording shall be presented to the International Bureau on the relevant official 

form where the request relates to any of the following:  

[…] 

 

(b) The request shall be presented by the holder or by the Office of the Contracting Party of the 

holder;  however, the request for the recording of a change in ownership may be presented 

through the Office of the Contracting Party, or of one of the Contracting Parties, indicated in 

the said request in accordance with paragraph (2)(a)(iv). 

 

(c) [Deleted] 

 

[…] 

 

(2) [Contents of the Request]   

(a)  […]  

[…]  

(iv) in the case of a change in the ownership of the international registration, the 

Contracting Party or Parties in respect of which the transferee fulfills the conditions 

under Article 2 of the Protocol to be the holder of an international registration, 

(v) in the case of a change in the ownership of the international registration, where the 

address of the transferee given in accordance with item (iii) is not in the territory of 

the Contracting Party, or of one of the Contracting Parties, given in accordance with 

item (iv), and unless the transferee has indicated to be a national of a Contracting 

State or of a State member of a Contracting Organization, the address of the 

establishment, or the domicile, of the transferee in the Contracting Party, or in one of 

the Contracting Parties, in respect of which the transferee fulfills the conditions to be 

the holder of an international registration, 

[…] 
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(3) [Deleted] 

[…] 

 

Rule 26 

Irregularities in Requests for Recording Under Rule 25 

[…] 

 

(3) [Requests Not Considered as Such]  If the requirements of Rule 25(1)(b) are not 

complied with, the request shall not be considered as such and the International Bureau shall inform 

the sender accordingly. 

 

Rule 27 

Recording and Notification With Respect to Rule 25;   

Declaration That a Change in Ownership or a Limitation Has No Effect 

 

(1) [Recording and Notification]   

(a)  The International Bureau shall, provided that the request referred to in Rule 25(1)(a) is in order, 

promptly record the indications, the change or the cancellation in the International Register, 

shall notify accordingly the Offices of the designated Contracting Parties in which the 

recording has effect or, in the case of a cancellation, the Offices of all the designated 

Contracting Parties, and shall inform at the same time the holder and, if the request was 

presented by an Office, that Office.  Where the recording relates to a change in ownership, the 

International Bureau shall also inform the former holder in the case of a total change in 

ownership and the holder of the part of the international registration which has been assigned 

or otherwise transferred in the case of a partial change in ownership.  Where the request for 

the recording of a cancellation was presented by the holder or by an Office other than the 

Office of origin during the five-year period referred to in Article 6(3) of the Protocol, the 

International Bureau shall also inform the Office of origin. 

 

[…]   

 

Rule 27bis 

Division of an International Registration 

[…] 

 

 (6) [Declaration That a Contracting Party Will Not Present Requests for Division]   A 

Contracting Party, the law of which does not provide for division of applications for the registration 

of a mark or registrations of a mark, may notify the Director General, before the date this Rule 

comes into force or the date on which the said Contracting Party becomes bound by the Protocol, 

that it will not present to the International Bureau the request referred to in paragraph (1).  This 

declaration may be withdrawn at any time.   

 

Rule 27ter 

Merger of International Registrations 

[…] 

 

(2) [Merger of International Registrations Resulting From the Recording of the Division 

of an International Registration]   

[…]  
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(b) The Office of a Contracting Party, the law of which does not provide for the merger of 

registrations of a mark, may notify the Director General, before the date this Rule comes into 

force or the date on which the said Contracting Party becomes bound by the Protocol, that it 

will not present to the International Bureau the request referred to in subparagraph (a).  This 

declaration may be withdrawn at any time. 

 

Rule 28 

Corrections in the International Register 

[…] 

 

(3) [Refusal Following a Correction]  Any Office referred to in paragraph (2) shall have 

the right to declare in a notification of provisional refusal addressed to the International Bureau 

that it considers that protection cannot, or can no longer, be granted to the international registration 

as corrected.  Article 5 of the Protocol and Rules 16 to 18ter shall apply mutatis mutandis, it being 

understood that the period allowed for sending the said notification shall be counted from the date 

of sending the notification of the correction to the Office concerned.  

 

[…] 

 

CHAPTER 6 

RENEWALS 

 

Rule 29 

Unofficial Notice of Expiry 

 

The fact that the unofficial notice referred to in Article 7(3) of the Protocol is not received 

shall not constitute an excuse for failure to comply with any time limit under Rule 30. 

 

Rule 30 

Details Concerning Renewal 

[…] 

 

 

(2) [Further Details]    

[…]  

 

(e) The fact that the international registration is not renewed under subparagraph (d) in respect of 

all the goods and services concerned, shall not be considered to constitute a change for the 

purposes of Article 7(2) of the Protocol.  The fact that the international registration is not 

renewed in respect of all of the designated Contracting Parties shall not be considered to 

constitute a change for the purposes of Article 7(2) of the Protocol.   

 

[…] 

 

(4) [Period for Which Renewal Fees Are Paid]  The fees required for each renewal shall 

be paid for ten years.  

 

Rule 31 

Recording of the Renewal;  Notification and Certificate 
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(1) [Recording and Effective Date of the Renewal]  Renewal shall be recorded in the 

International Register with the date on which renewal was due, even if the fees required for renewal 

are paid within the period of grace referred to in Article 7(4) of the Protocol. 

 

[…] 

 

CHAPTER 7 

GAZETTE AND DATA BASE 

 

Rule 32 

Gazette 

 

(1) [Information Concerning International Registrations]   

(a) […]  

[...] 

(xi) information recorded under Rules 20, 20bis, 21, 21bis, 22(2)(a), 23 and 27(4); 

[…] 

 

(3)   [Publications on the Website]  The International Bureau shall effect the publications 

under paragraphs (1) and (2) on the website of the World Intellectual Property Organization.   

 

[…] 

 

CHAPTER 8 

FEES 

 

Rule 34 

Amounts and Payment of Fees 

 

(1) [Amounts of Fees]  The amounts of fees due under the Protocol or these Regulations, 

other than individual fees, are specified in the Schedule of Fees that is annexed to these Regulations 

and forms an integral part thereof. 

 

[…] 

 

(3) [Individual Fee Payable in Two Parts]   

[…] 

 

(b) Where subparagraph (a) applies, the references in items 2 and 5 of the Schedule of Fees to an 

individual fee shall be construed as references to the first part of the individual fee. 

 

[…] 

 

(7) [Change in the Amount of the Fees]   

(a)  Where the amount of the fees payable in respect of the filing of an international application is 

changed between, on the one hand, the date on which the request to present the international 

application to the International Bureau is received by the Office of origin and, on the other 

hand, the date of the receipt of the international application by the International Bureau, the 

fee that was valid on the first date shall be applicable. 

 

[…] 
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Rule 36 

Exemption From Fees 

 

Recording of the following shall be exempt from fees:  

[…] 

(vi) any request by an Office under Article 6(4), first sentence, of the Protocol,  

[…]  

 

Rule 37 

Distribution of Supplementary Fees 

and Complementary Fees 

 

(1) The coefficient referred to in Article 8(5) and (6) of the Protocol shall be as follows:  

[…] 

 

 

CHAPTER 9 

MISCELLANEOUS 

 

Rule 39 

Continuation of Effects of International Registrations 

in Certain Successor States 

 

(1) Where any State (“the successor State”) whose territory was, before the independence 

of that State, part of the territory of a Contracting Party (“the predecessor Contracting Party”) has 

deposited with the Director General a declaration of continuation the effect of which is that the 

Protocol is applied by the successor State, the effects in the successor State of any international 

registration with a territorial extension to the predecessor Contracting Party which is effective from 

a date prior to the date fixed under paragraph (2) shall be subject to  

 

[…] 

 

(4) With respect to any international registration concerning which the Office of the 

successor State has received a notification under paragraph (3), that Office may only refuse 

protection if the applicable time limit referred to in Article 5(2)(a), (b) or (c) of the Protocol has 

not expired with respect to the territorial extension to the predecessor Contracting Party and if the 

notification of refusal is received by the International Bureau within that time limit. 

 

[…] 

Rule 40 

Entry into Force;  Transitional Provisions 

 

(1) [Entry into Force]  These Regulations shall enter into force on February 1, 2020, and 

shall, as of that date, replace the Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning 

the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement as in force on 

January 31, 2020 (hereinafter referred to as “the Common Regulations”). 

 

(2) [General Transitional Provisions]   

(a)  Notwithstanding paragraph (1), 
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(i) an international application the request for presentation to the International Bureau of 

which was received by the Office of origin before February 1, 2020, shall, to the extent 

that it conforms to the requirements of the Common Regulations, be deemed to conform 

to the applicable requirements for the purposes of Rule 14; 

(ii) a subsequent designation or a request for recording presented to the International Bureau 

before February 1, 2020, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the 

Common Regulations, be deemed to conform to the applicable requirements for the 

purposes of Rules 5bis, 20bis(3), 24(8), 27, 27bis or 27ter; 

(iii) an international application, a subsequent designation or a request for recording that, 

before February 1, 2020, has been the subject of any action by the International Bureau 

under Rules 11, 12, 13, 20bis(2), 24(5), 26 or 27bis(3)(a) of the Common Regulations, 

shall continue to be processed by the International Bureau under the said Rules;  the date 

of the resulting international registration or recording in the International Register shall 

be governed by Rules 15, 20bis(3)(b), 24(6), 27(1)(b) and (c) or 27bis(4)(b) of the 

Common Regulations; 

(iv) a notification under Articles 4bis(2), 5(1) and (2), 5(6) or 6(4) of the Protocol or under 

Rules 21bis, 23 or 34(3)(c) of the Common Regulations sent to the International Bureau 

before February 1, 2020, shall, to the extent that it conforms to the requirements of the 

Common Regulations, be deemed to conform to the applicable requirements for the 

purposes of Rules 17(4), 19(2), 21(2), 21bis(4), 22(2), 23(2) or 34(3)(d);   

(v) a communication, a statement, declaration or final decision under Rules 16, 18bis, 18ter, 

20, 20bis(5), 23bis or 27(4) or (5) of the Common Regulations sent to the International 

Bureau before February 1, 2020, shall, to the extent that it conforms to the requirements 

of the Common Regulations, be deemed to conform to the applicable requirements for 

the purposes of Rules 16(2), 18bis(2), 18ter(5), 20(3), 20bis(5)(d), 23bis(3), 27(4)(d) 

and (e) or (5)(d) and (e).   

 

(b) For the purposes of Rule 34(7), the fees valid at any date before February 1, 2020, shall be the 

fees prescribed by Rule 34(1) of the Common Regulations. 

 

(c) A notification under Rules 6(2)(iii), 7(2), 17(5)(d), 20bis(6), 27bis(6), 27ter(2)(b), 34(3)(a) or 

40(6) of the Common Regulations sent by the Office of a Contracting Party to the International 

Bureau before February 1, 2020, shall continue to have effects in accordance with 

Rules 6(2)(iii), 7(2), 17(5)(d), 20bis(6), 27bis(6), 27ter(2)(b), 34(3)(a) or 40(6).  

 

(d) [Deleted] 

 

(3) [Deleted] 

 

(4) [Transitional Provisions Concerning Languages]   

(a)  Rule 6 of the Common Regulations as in force before April 1, 2004, shall continue to apply to 

any international application filed before that date and to any international application 

governed exclusively by the Agreement filed between that date and August 31, 2008, 

inclusively, as defined in Rule 1(viii) of the Common Regulations, to any communication 

relating thereto and to any communication, recording in the International Register or 

publication in the Gazette relating to the international registration resulting therefrom, unless 

(i) the international registration has been the subject of a subsequent designation under the 

Protocol in accordance with Rule 24(1)(c) of the Common Regulations between April 

1, 2004, and August 31, 2008;  or 

(ii) the international registration is the subject of a subsequent designation on or after 

September 1, 2008;  and 
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(iii) the subsequent designation is recorded in the International Register. 

 

(b) For the purposes of this paragraph, an international application is deemed to be filed on the 

date on which the request to present the international application to the International Bureau is 

received, or deemed to have been received under Rule 11(1)(a) or (c) of the Common 

Regulations, by the Office of origin, and an international registration is deemed to be the subject 

of a  subsequent designation on the date on which the subsequent designation is presented to 

the International Bureau, if it is presented directly by the holder, or on the date on which the 

request for presentation of the subsequent designation is filed with the Office of the Contracting 

Party of the holder if it is presented through the latter. 

 

[…] 

 

(6) [Incompatibility With National Laws]  If, on the date this Rule comes into force or the 

date on which a Contracting Party becomes bound by  the Protocol,  paragraph (1) of Rule 27bis 

or paragraph (2)(a) of Rule 27ter are not compatible with the national law of that Contracting Party, 

the paragraph or paragraphs concerned, as the case may be, shall not apply in respect of this 

Contracting Party, for as long as it or they continue not to be compatible with that law, provided 

that the said Contracting Party notifies the International Bureau accordingly before the date this 

Rule comes into force or the date on which the said Contracting Party becomes bound by the 

Protocol.  This notification may be withdrawn at any time. 

 

Rule 41 

Administrative Instructions 

 

[…] 

 

(4) [Conflict With the Protocol or These Regulations]  In the case of conflict between, on 

the one hand, any provision of the Administrative Instructions and, on the other hand any provision 

of the Protocol or these Regulations, the latter shall prevail. 
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SCHEDULE OF FEES 

(in force on February 1, 2020) 

 

 

Swiss francs 

1. [Deleted] 

 

2. International application 

 

[…] 

 

 2.2 Supplementary fee for each class of goods and services beyond three 

classes, except if only Contracting Parties in respect of which 

individual fees (see 2.4, below) are payable are designated 

(Article 8(2)(ii) and (7)(a)(i) of the Protocol)  100 

 

 

2.3 Complementary fee for each designated Contracting Party, except if 

the designated Contracting Party is a Contracting Party in respect of 

which an individual fee (see 2.4 below) is payable (Article 8(2)(iii) 

and (7)(a)(ii) of the Protocol) 100 

 

2.4 Individual fee for each designated Contracting Party in respect of 

which an individual fee (rather than a complementary fee) is payable, 

except where the designated Contracting Party and the Contracting 

Party of the Office of origin are both States bound also by the 

Agreement, in which case, a complementary fee is payable in respect 

of such a designated Contracting Party (Articles 8(7)(a) and 

9sexies(1)(b) of the Protocol):  the amount of the individual fee is fixed 

by each Contracting Party concerned 

 

3. [Deleted] 

 

[…] 

 

5. Designation subsequent to international registration 

 

 The following fees shall be payable and shall cover the period between the 

effective date of the designation and the expiry of the then current term of 

the international registration (Article 3ter(2) of the Protocol): 

[…] 

 

 5.3 Individual fee for each designated Contracting Party in respect of 

which an individual fee (rather than a complementary fee) is payable, 

except where the designated Contracting Party and the Contracting 

Party of the holder are both States bound also by the Agreement, in 

which case, a complementary fee is payable in respect of such a 

designated Contracting Party (Articles 8(7)(a) and 9sexies(1)(b) of the 

Protocol):  the amount of the individual fee is fixed by each 

Contracting Party concerned 

[…] 
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6. Renewal 

 

The following fees shall be payable and shall cover 10 years (Article 7(1) 

of the Protocol): 

 

[…] 

 6.4 Individual fee for each designated Contracting Party in respect of 

which an individual fee (rather than a complementary fee) is payable, 

except where the designated Contracting Party and the Contracting 

Party of the holder are both States bound also by the Agreement, in 

which case, a complementary fee is payable in respect of such a 

Contracting Party (Articles 8(7)(a) and 9sexies(1)(b) of the Protocol):  

the amount of the individual fee is fixed by each Contracting Party 

concerned 

 

6.5 Surcharge for the use of the period of grace 50 % of the amount 

 (Article 7(4) of the Protocol) of the fee payable 

under item 6.1 

 

7. Miscellaneous recordings (Article 9ter of the Protocol) 

[…] 

 

8. Information concerning international registrations (Article 5ter of 

the Protocol) 

[…] 
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