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(1891آوریل  14)1270فروردین  25مصوب  المللی عالیمنامه مادرید راجع به ثبت بینموافقت

مجلس شورای اسالمی( 28/5/1382)مصوب 

شکلی یکنواخت و موثر مورد به -تا جائی که ممکن است -اند آثار ادبی و هنری کشورهای عضو اتحادیه همگی مایل

 .حمایت و پشتیبانی قرار گیرند

«آثار»نظر در مورد در استکهلم برگزار گردید. توافق برای تجدید ۱۹۶۷سال قبول نتایج مهم کنفرانس تجدید نظر که در 

آن ۲۶الی  ۲۲و  ۲۰، در عین حال پذیرش عدم ایجاد تغییر در بندهای یک تا مصوب در کنفرانس استکهلم

شکل زیر و صدور آن به، تمام امکانات و توانائی خود را برای تنظیم االختیار امضاء کننده بیانیهنتیجتا، نمایندگان تام

 .کار گرفتندبه

1ماده 

، تعریف کشور المللی، تشکیل پرونده برای ثبت عالئم در دفتر بینای ویژه)تاسیس اتحادیه 

 مبدأ(

المللی عالئم تشکیل ای ویژه برای ثبت بینشود اتحادیهها اعمال مینامه نسبت به آنکشورهائی که این موافقت -۱

 .دهندمی

نامه حمایت از عالئم قابل استفاده برای توانند در تمام کشورهای دیگر طرف این موافقتاتباع هر کشور متعاهد می -۲

اند تضمین کنند و این کار را با تشکیل پرونده برای ثبت عالئم ثبت رسیدهها و خدمات خود را که در کشور مبدأ بهکاال

( مذکور در کنوانسیون شودخوانده می« دفتر بین المللی» معنوی )که از این پس المللی مالکیتمزبور در دفتر بین

( از طریق اداره مربوط در کشور مبدأ شودکه از این پس سازمان خوانده میتاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی )

 .مذکور انجام دهند

شود که متقاضی در آنجا دارای مقر واقعی و موثر میعنوان کشور مبدأ شناخته ویژه بهکشوری در اتحادیه به -۳

، کشوری از اتحادیه که اقامتگاه ، اگر وی دارای چنان مقری در یک کشور عضو اتحادیه ویژه نباشدصنعتی و تجاری باشد



ی تبعه یکی از ، اگر وی فاقد اقامتگاه در کشورهای عضو اتحادیه ویژه بوده ولوی در آنجا قرار دارد کشور مبدأ خواهد بود

  .کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبدأ خواهد بود

 

 2ماده 

، مشابه رفتاری که های معینی از اشخاصرفتار با گروه» کنوانسیون پاریس 3ماده )ارجاع به 

 .«(شودنسبت به اتباع کشورهای عضو اتحادیه اتخاذ می

نامه مذکور اند و در قلمرو اتحادیه ویژه که توسط موافقتنامه ملحق نشدهفقتدر مورد اتباع کشورهایی که به این موا

همان رفتار  کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی هستند، ۳ایجاد شده است واجد شرایط مقرر در ماده 

  .معمولی در مورد اتباع کشورهای متعاهد اتخاذ خواهد شد

 

  3ماده 

  المللی(ی ثبت بین)مفاد تقاضانامه برا

، مطابقت کند ارائه شود. اداره کشور مبدأ عالمتنامه تعیین میالمللی باید در فرمی که آئینهرگاه برای ثبت بین -۱    

ها و ملی را گواهی و همچنین تاریخشود با مشخصات موجود در دفتر ثبتای وارد میمشخصاتی که در چنین تقاضانامه

  .المللی را ذکر خواهد کردونده و ثبت عالمت در کشور مبدأ و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بینهای تشکیل پرشماره

، ها حمایت از عالمت درخواست شده است و نیز در صورت امکانها یا خدماتی را که برای آنمتقاضی باید کاال -۲    

منظور ها و خدمات بهالمللی کاالبندی بینجع به طبقهنامه نیس رابندی موافقتطبقه یا طبقات مربوط را بر حسب طبقه

ها یا خدمات را در طبقات مناسب ، کاالالمللی، قید کند. اگر متقاضی چنین مشخصاتی را قید نکند. دفتر بینثبت عالئم

اری اداره ملی المللی، طبقات اعالم شده از سوی متقاضی را با همکبندی خواهد کرد. دفتر بینبندی مذکور طبقهطبقه

  .المللی ارجحیت خواهد شد، نظر دفتر بینکنترل خواهد کرد. در صورت بروز اختالف بین اداره ملی و دفتر بین المللی

  :عنوان صفت مشخصه عالمت خود درخواست نماید از او درخواست خواهد شد کهاگر متقاضی رنگ را به -۳    

های مورد درخواست مشخص شده است به تقاضانامه ه در آن رنگ یا ترکیب رنگای کمراتب را قید کرده و اطالعیه -الف

  .خود منضم نماید

هایی که از سوی دفتر بین المللی داده اطالعیههای رنگی از عالمت مذکور را ضمیمه کند تا بهتقاضانامه خود نسخهبه -ب

  .خواهد شد نامه تعیینهای مزبور در آئینشود پیوست گردد. تعداد نسخه-می

ثبت خواهد تشکیل پرونده داده شده است بال فاصله به ۱ها طبق ماده المللی عالئمی را که برای آندفتر بین -۴    

، مشروط بر اینکه دفتر المللی در کشور مبدأ خواهد بودهمان تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین رساند. ثبت مزبور دارای



س از این تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده باشد. اگر تقاضانامه در مدت مزبور دریافت نشده المللی طی مدت دو ماه پبین

المللی تاریخی را برای ثبت منظور خواهد کرد که در آن تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده است. دفتر باشد دفتر بین

ای ادواری که دفتر اند. عالئم ثبت شده در نشریهاطالع ادارات ذینفع خواهد رسالمللی بدون تاخیر مراتب ثبت را بهبین

شود. در چاپ عالئم بر مبنائی خواهد بود که در تقاضانامه ثبت درج می .چاپ خوادهد رسیدکند بهالمللی منتشر میبین

ی در ، ارائه یا عدم ارائه یک متن چاپی از سوی متقاضمورد عالئم دارای عنصر تصویری یا دارای یک فرم خاص مکتوب

 نامه تعیین خواهد شدآئین

نسبت تعداد واحدهای مذکور در ، هر اداره بهمنظور مطلع کردن عموم در کشورهای متعاهد از عالئم ثبت شدهبه -۵    

های نشریه پیش گفته را کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تعدادی از نسخه ۱۶ماده  ۴جزء الف بند 

المللی دریافت شود از دفتر بیننامه مشخص می، تحت شرایطی که در آئینتعدادی را همراه با تخفیفطور رایگان و به

توان از کند و هیچ اطالعیه عمومی دیگری را نمی. اطالعیه عمومی مزبور در تمام کشورهای متعاهد کفایت میخواهد کرد

  .متقاضی درخواست کرد

 

  مکرر 3ماده 

  رو حمایت(قلم)محدودیت مربوط به

شود( اطالع  کل خوانده میکه از این پس مدیر) ه مدیرکل سازمانتواند در هر زمانی کتباً بهر کشور متعاهد می -۱    

المللی فقط هنگامی به آن کشور گسترش خواهد یافت که مالک عالمت صراحتًا چنین دهد که حمایت ناشی از ثبت بین

  .عمل آورددرخواستی را به

  .سایر کشورهای متعاهد نافذ نخواهد بودکل بهن اطالعیه تا شش ماه پس از تاریخ اعالم مطلب مزبور از سوی مدیرای -۲

 

 ثالث  3ماده 

  (حمایت قلمرو گسترش برای رخواستد) 

مکرر(  ۳المللی به کشوری که از حق مذکور در ماده )هر درخواستی برای گسترش حمایت ناشی از ثبت بین -۱    

  .ذکر شود ۳ماده  ۱مند شده است باید به طور خاص در تقاضانامه اشاره شده در بند رهبه

المللی باید از طریق اداره کشور مبدأ در فرم تعیین شده هر درخواستی برای گسترش قلمرو حمایت پس از ثبت بین -۲

اداره یا خواهد کرد و مراتب را بدون تاخیر به المللی درخواست مزبور را بالفاصله ثبتنامه ارائه شود. دفتر بیندر آئین

کند چاپ المللی منتشر میادارات ذینفع اطالع خواهد داد. درخواست مزبور باید در نشریه ادواری که دفتر ثبت بین

مراه با ، اعتبار مزبور هثبت رسیده استالمللی بهگردد. این گسترش قلمرو از تاریخی نافذ خواهد بود که در دفتر ثبت بین



  .المللی عالمتی که به آن مرتبط است خاتمه خواهد یافتانقضای ثبت بین

 

 4ماده 

  المللی()آثار ثبت بین 

شود، حمایت از عالمت در هر یک از المللی انجام میثالث در دفتر بین ۳و ماده  ۳از تاریخ ثبتی که طبق مقررات ماده -۱

، طور مستقیم در آن کشورواهد بود که در صورت ثبت عالمت مزبور بهمان نحوی خهمدخل بهکشورهای متعاهد ذی

تعهدی برای کشورهای متعاهد در مورد تعیین محدوده  ۳ها یا خدمات مذکور در ماده داشت. ذکر طبقات کاال-وجود می

  .وجود نخواهد آورد-حمایت از عالمت به

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی  ۴ماده  المللی از حق تقدم مقرر درهر عالمت مشمول ثبت بین-۲

  .آن ماده باشد« د»رعایت تشریفات مقرر در جزء ، بدون اینکه نیازی بهبرخوردار خواهد بود

 

 مکرر 4ماده 

  های ملی قبلی(جای ثبتالمللی به)جانشینی ثبت بین 

همان مالک یا  نامالمللی به، متعاقباً توسط دفتر بینهنگامی که عالمت قبالً ثبت شده در یک یا چند کشور متعاهد-۱

های ملی قبلی شده المللی جانشین ثبتشود که ثبت بینرسد، چنین تلقی میثبت میمقام او از نظر مالکیت بهقائم

  .اند وارد شودهای قبلی کسب شدهدلیل ثبتحقوقی که بهای بهگونه لطمهکه هیچ، بدون ایناست

  .تر ثبتی خود قید کندالمللی را در دفا، اداره ملی ملزم خواهد بود که ثبت بینمجرد درخواستبه-۲

 

  5ماده 

  )درخواست حمایت از سوی ادارت(

ها را از ثبت عالمت یا درخواست گسترش حمایت المللی آن، اداراتی که دفتر بیندهددر کشورهایی که قانون اجازه می-۱

توان حمایت ها نمیکند از این حقوق برخوردار خواهند بود اعالم کنند که در قلمرو آن( مطلع میثالث ۳طبق ماده )

شود که برای ، در مورد عالمتی اعمال میعالمت مزبور اعطاء کرد. رد درخواست حمایت از مالکیت صنعتینظر را بهمورد

توان کاًل یا حتی جزئاً فقط به این ست حمایت را نمی، درخواملی آن تشکیل پرونده داده شده است. با وجود اینثبت

، ها یا خدماتدلیل رد کرد که قانون ملی ثبت را جز در مورد تعداد محدودی از طبقات یا برای تعداد محدودی از کاال

  .دهداجازه نمی



المللی بدهند. دفتر بینبهاداراتی که مایل به اعمال حق مذکور هستند باید یادداشتی در مورد رد درخواست حمایت -۲

سال از تاریخ این یادداشت باید ضمن بیان کلیه دالئل، ظرف مدت مقرر در قانون داخلی و حداکثر قبل از انقضای یک

  .ثالث( ارسال شود ۳المللی عالمت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده )ثبت بین

درخواست حمایت را که بهترتیب مذکور اطالع داده شده است  ای از یادداشت ردالمللی بدون تاخیر نسخهدفتر بین-۳

دفتر بین المللی معرفی ای بهدرصورتی که اداره مذکور نماینده) ، یا نماینده او برای اداره کشور مبدأ و برای مالک عالمت

طور نظر را بهعالمت مورد همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بود که اگر کرده باشد( ارسال خواهد کرد. طرف ذینفع از

  .داشت، وجود میرساندثبت می، بهمستقیم در کشوری که درخواست حمایت را رد کرده است

  .اطالع هر طرف ذینفع متقاضی خواهد رساندالمللی دالیل رد درخواست حمایت برای یک عالمت را بهدفتر بین-۴

تصمیم موقت یا نهائی در مورد رد درخواست حمایت را در خصوص  ، هرگونهاداراتی که ظرف حداکثر یک سال مذکور-۵

این  ۱المللی اطالع نداده باشند، مزایای ناشی از حق مقرر در بند دفتر بینثبت ثبت یک عالمت یا گسترش حمایت به

  .ماده در خصوص عالمت مورد نظر را از دست خواهند داد

اطالع اعتبار اعالم کنند مگر اینکه قبالً مراتب در زمان مناسب بهلمللی را بیاتوانند یک عالمت بینیصالح نمیمراجع ذ-۶

  .المللی اطالع داده خواهد شددفتر بینمالک عالمت برسد و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود. رد اعتبار به

 

 مکرر 5ماده 

  ت()مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر عالم

های نجابت ، مانند نشانمدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک عالمت

تجاری، اسامی اشخاصی غیر از اسم متقاضی، یا دیگر عناوین مشابه ، اسامیالقاب افتخاری، ها، امتیازات-خانوادگی، تمثال

، جز در مواردی که از سوی اداره واست کنند، از هرگونه تسجیل یا تصدیقکه ممکن است ادارات کشورهای متعاهد درخ

  .شوند معاف خواهند بودکشور مبدأ انجام می

  

 ثالث  5ماده 

، بینیالمللی جستجوهائی برای موارد قابل پیشهای مطالب ثبت شده در دفتر بین)رونوشت

 (المللیهائی از دفتر ثبت بینخالصه

شود رونوشتی از مطالب ثبت شده در دفتر نامه تعیین میلمللی در صورت پرداخت وجهی که طبق آئینادفتر بین - ۱

  .ای صادر خواهد کردثبت راجع یک عالمت مشخص را برای هر شخص درخواست کننده

برای موارد قابل المللی تواند جستجوهائی را در بین عالئم بین، همچنین میالمللی در صورت پرداخت هزینهدفتر بین -۲

  .بینی انجام دهدپیش



، از هر گونه شوندیکی از کشورهای متعاهد درخواست میمنظور ارائه بهالمللی که بههائی از دفتر ثبت بینخالصه – ۳

  .تسجیلی معاف خواهند بود

 

  ۶ماده 

  ور مبدأ(المللی، خاتمه یافتن حمایت در کشالمللی، استقالل ثبت بین)مدت اعتبار ثبت بین 

 ۷المللی برای مدت بیست سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایط مقرر در ماده ثبت عالمت در دفتر بین - ۱

  .وجود دارد

، ثبت مزبور از ثبت عالمت ملی که قبالً در کشور مبدأ المللیه از تاریخ ثبت بینسالمحض انقضای یک دوره پنجبه -۲

  .گرددمقررات آتی، مستقل می، با رعایت انجام شده

، در صورتی کالً یا جزئًا قابل استناد ، اعم از اینکه موضوع انتقال واقع یا نشده باشدالمللیحمایت ناشی از ثبت بین - ۳

ثبت به ۱المللی، عالمت ملی که قبال در کشور مبدأ طبق ماده نخواهد بود که ظرف پنج سال پس از تاریخ ثبت بین

مند نباشد. این مقررات حاضر همچنین در موردی ، دیگر جزئاً یا کالً از حمایت قانونی در آن کشور بهرهرسیده است

خاطر اقدامی که آغاز آن قبل از انقضای مدت پنج ساله بوده است، متوقف اعمال خواهد شد که حمایت قانونی متعاقبًا به

  .شده باشد

، اداره کشور مبدأ ابطال ثبت عالمت در دفتر عبارت سمت یا مقاما بهصورت اختیاری یدر مورد ابطال ثبت به - ۴

، اداره مذکور المللی این ابطال را انجام خواهد داد. در صورت اقدام قضائیکند و دفتر بینالمللی را درخواست میبین

نی بر آغاز دعوا و نیز تصمیم ، رونوشتی از شکایت یا هر مدرک کتبی مبدرخواست خواهاناعتبار سمت یا مقام یا بهبه

المللی موضوع را در دفتر ثبت بین المللی وارد خواهد المللی خواهد فرستاد. دفتر بین-نهائی دادگاه را برای دفتر بین

  .کرد

 

 7ماده 

  المللی()تجدید ثبت بین 

ار را با پرداخت فقط هزینه توان برای مدت بیست سال پس از انقضای مدت پیشین تجدید کرد. این کهر ثبتی را می - ۱

  .شودانجام می ۸ماده  ۲های تبعی و تکمیلی مقرر در بند اصلی و در موارد ضروری پرداخت هزینه

  .گونه تغییری در ثبت پیشین به صورت آخرین شکل آن باشدتواند شامل هیچتجدید ثبت نمی - ۲

، شودیا این سند انجام می (۱۹۵۷ژوئن  ۱۵) ۱۳۳۶خرداد  ۲۵اولین تجدیدی که طبق مقررات سند نیس مورخ  - ۳

  .گردد، میالمللی که ثبت به آن مربوط استبندی بینشامل ذکر طبقات طبقه

المللی با ارسال یادداشتی غیر رسمی برای مالک عالمت و نماینده او، ، دفتر بینشش ماه قبل از انقضای دوره حمایت - ۴ 



  .ی خواهد کردتاریخ دقیق انقضاء را یادآور

، اجاره استفاده از یک مهلت شش ماهه برای تجدید ثبت نامهدر صورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آئین - ۵

  .المللی اعطاء خواهد شدبین

 

 8ماده 

های های تبعی و هزینههای اضافی، هزینهالمللی، تقسیم وصولی)هزینه ملی، هزینه بین 

  تکمیلی(

المللی خاطر درخواست ثبت بینای ملی را که باید از مالک عالمت بهتواند هزینهمبدأ به صالحدید خود میاداره کشور -۱

  .نفع خود از وی وصول نمایدیا تجدید آن مطالبه کند، تعیین کرده و به

  :هد بودالمللی شامل موارد زیر خواای بینپرداخت هزینهپیشالمللی موکول بهثبت عالمت در دفتر بین - ۲

 هزینه اصلی -الف

ها یا خدمات موضوع عالمت در آن ، که کاال، بیش از سه طبقهالمللیبندی بینهزینه تبعی برای هر طبقه از طبقه -ب

  .گیرندطبقات جای می

 ثالث(  ۳هزینه تکمیلی برای هر درخواست گسترش حمایت طبق ماده ) -ج

، ظرف مدت تاریخ ثبتای بهگونه خدشهتواند بدون وارد کردن هیچمی ۲بند  ، هزینه تبعی مذکور در جزء ببا وجود این

طور قطعی ها یا خدمات را بهالمللی تعداد طبقات کاال، مشروط بر اینکه دفتر بیننامه پرداخت گرددتعیین شده در آئین

نه تبعی پرداخت نشده یا متقاضی ، هزیمحض تقاضای دوره مذکورتعیین کرده یا مورد بحث قرار داده باشد. اگر به

میزان مورد نظر کاهش نداده باشد چنین تلقی خواهد شد که از پیگیری درخواست ثبت ها یا خدمات را بهفهرست کاال

  .المللی انصراف حاصل شده استبین

استثنای موارد مقرر در المللی ف به های گوناگون ناشی از ثبت بینالمللی درآمدهای ساالنه از محل وصولیدفتر بین - ۴

طور مساوی میان ، بههای ضروری برای اجرای سند مذکور، را پس از کسر مخارج و هزینه۲های ب و ج بند جزء

، کشوری هنوز آن را تصویب شوداالجرا میکشورهای طرف این سند تقسیم خواهد کرد. اگر در زمانی که این سند الزم

، آن کشور استحقاق سهیم شدن در یابد، تا تاریخی که تصویب یا الحاق کشور اعتبار مینکرده یا به آن ملحق نشده باشد

  .شدهای اضافی محاسبه شده بر مبنای سند مقدمی را خواهد داشت که نسبت به آن کشور اعمال میوصولی

این سند یا سند نیس  در پایان هر سال بین کشورهای طرف ۲ای تبعی مقرر در جزء ب بند مبالغ حاصل از هزینه - ۵

تقسیم خواهد شد. این تقسیم به نسبت تعداد عالئمی خواهد بود که در  (۱۹۵۷ژوئن  ۱۵) ۱۳۳۶خرداد  ۲۵مصوب 

نظر تقاضانامه داده شده است در مورد کشورهائی که در ها طی سال موردهریک از کشورهای مزبور برای حمایت از آن

. اگر در گردد که در آئین نامه تعیین خواهد شدتعداد فوق ضرب در عدد ثابتی می، گیردآنجا بررسی مقدماتی صورت می

، تا تاریخی که ، کشوری هنوز این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده باشدشوداالجرا میزمانی که این سند الزم



مبالغ محاسبه شده بر مبنای سند نیس را  ، آن کشور استحقاق سهیم شدن دریابدتصویب یا الحاق کشور مزبور اعتبار می

  .خواهد داشت

مند از حق مذکور میان کشورهای بهره ۵، طبق الزامات بند ۲های تکمیلی مقرر در جزء ج بند مبالغ حاصل از هزینه -۶

یب نکرده یا به شود کشوری هنوز آن را تصواالجرا میمکرر( تقسیم خواهد شد. اگر در زمانی که این سند الزم ۳) در ماده

، کشور مزبور استحقاق سهیم شدن در یابد، تا تاریخی که تصویب یا الحاق کشور مزبور اعتبار میآن ملحق نشده باشد

  .مبالغ محاسبه شده بر مبنای سند نیس را خواهد داشت

 

 مکرر 8ماده 

 )صرف نظر کردن از حق حمایت در یک یا چند کشور( 

، ای خطاب به اداره کشور خودتواند با تنظیم اعالمیهنام او انجام شده است همواره میالمللی به شخصی که ثبت بین 

المللی مراتب را ، از حق حمایت خود در یک یا چند کشور متعاهد صرف نظر کند. دفتر بینالمللیدفتر بینبرای ارسال به

خواهد رسانید. صرف نظر کردن از این حق  ها صرف نظر شده است،به اطالع کشورهائی که از حق حمایت در مورد آن

  .ای نخواهد بودمشمول هیچ هزینه

 

 9ماده 

ها و خدمات المللی است، تقلیل فهرست کاالملی که موثر بر ثبت بینتر ثبت)تغییرات در دفا 

  ر(هائی در فهرست مزبو، جایگزینیرالمللی، افزوردن به فهرست مزبومذکور در ثبت بین

 

ها، نظر کردنها، صرف، لغوهانام او انجام شده است نیز کلیه ابطالالمللی بهکشور متبوع شخصی که ثبت بیناداره  -۱

المللی خواهد رساند، مشروط بر ها، و سایر تغییرات انجام شده در ثبت عالمت در دفتر ملی را به اطالع دفتر بینانتقال

  .موثر باشندالمللی نیز اینکه تغییرات مزبور بر ثبت بین

المللی وارد کرده بهترتیب به ادارات کشورهای متعاهد اطالع خواهد داد و دفتر تغییرات مذکور را در دفتر ثبت بین-۲

  .ها را در نشریه خود منتشر خواهد کردآن

کند که ثبت ها یا خدماتی را المللی به نام او انجام شده است درخواست تقلیل فهرست کاالاگر شخصی که ثبت بین-۳

  .، رویه مشابهی دنبال خواهد شدشودها اعمال میمزبور در مورد آن

  .نامه تعیین خواهد شدای شود که در آئینعملیات مزبور ممکن است مشمول پرداخت هزینه-۴

، ۳ماده نحو مقرر در ها یا خدمات جدید به فهرست مذکور فقط با تسلیم تقاضانامه جدید، بهافزودن بعدی کاال -۵

  .پذیر خواهد بودامکان



  .فهرست تلقی شودعنوان افزودن به، باید بهجای مورد دیگرجایگزینی یک کاال یا خدمات به -۶

 

 مکرر 9ماده 

  المللی که متضمن در کشور مالک است()انتقال عالمت بین 

شود و این یک کشور متعاهد منتقل می شخصی مستقر درالمللی بهدر موردی که یک عالمت ثبت شده در دفتر بین -۱

اطالع ، اداره کشور اخیر انتقال را بهنام او انجام شده استالمللی بهکشور غیر از کشور متبوع شخصی است که ثبت بین

خود  المللی انتقال را ثبت کرده به ادارت دیگر اطالع خواهد داد و آن را در نشریهالمللی خواهد رساند. دفتر بیندفتر بین

المللی موافقت المللی انجام شده باشد، دفتر بینمنتشر خواهد کرد. اگر انتقال قبل از انقضای مدت پنج سال از ثبت بین

، تاریخ و شماره ثبت عالمت در کشور مالک جدید را منتشر اداره کشور متبوع مالک جدید را تحصیل و در صورت امکان

  .خواهد کرد

المللی را المللی به نفع شخصی که حق تشکیل پرونده برای یک عالمت بینشده در دفتر بین انتقال یک عالمت ثبت -۲

  .هیچ وجه ثبت نخواهد شد-ندارد به

، یا به این دلیل که کشور متبوع مالک جدید المللی امکان پذیر نبودهدر موردی که ثبت یک انتقال در دفتر ثبت بین -۳

یا به این دلیل که انتقال مذکور به به نفع شخصی انجام شده که حق تقاضای ثبت از اعالم موافقت خودداری کرده 

المللی المللی را نداشته است، اداره کشور متبوع مالک پیشین از این حق برخوردار خواهد بود که تقاضا کند دفتر بینبین

  .نسبت به ابطال عالمت ثبت شده در دفتر خود اقدام نماید

 

 ثالث 9ماده 

ها یا خدمات ثبت شده یا فقط برای المللی فقط نسبت به کاالذاری جزئی عالمت بین)واگ 

 «(.واگذاری عالمت»رابع( کنوانسیون پاریس  ۶، ارجاع به ماده )برخی از کشورهای متعاهد

، المللی رسانده شودبه اطالع دفتر بینها یا خدمات ثبت شده المللی فقط برای کاالاگر واگذاری جزئی یک عالمت بین -۱

. هر یک از کشورهای متعاهد از این حق برخوردار خواهند بود که از دفتر مزبور آن را در دفتر ثبت خود وارد خواهد کرد

ق ها یا خدمات گنجانده شده در جزئی که به طریق فو، مشروط بر اینکه کاالشناسائی اعتبار واگذاری مزبور امتناع کنند

ها عالمت به نفع واگذار کننده کماکان ثبت شده باقی ها یا خدماتی باشند که در مورد آن، مشابه کاالواگذار شده اند

  .مانندمی

، المللی را که فقط در مورد یک یا چند کشور متعاهد استهمین ترتیب واگذاری یک عالمت بینالمللی بهدفتر بین -۲

  .ثبت خواهد کرد

، در ، اداره کشوری که مالک جدید تابعیت آن را دارد، تغییری در کشور متبوع مالک حاصل شودر موارد فوقاگر د -۳



نحو ، موافقت خود را بهالمللی منتقل شده باشدالمللی قبل از انقضای مدت پنج سال از ثبت بینصورتی که عالمت بین

  .مکرر( اعالم خواهد کرد ۹مقرر در ماده )

، اعمال خواهند رابع( کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ۶های پیشین با رعایت ماده )ت بندمقررا -۴

  .شد

 

 رابع 9ماده 

ها به )اداره مشترک برای چند کشور متعاهد درخواست چند کشور متعاهد برای اینکه با آن 

  عنوان کشوری واحد رفتار شود(

توانند به اطالع ، میافق کنند که مقررات داخلی خود درباره عالئم را یکسان نماینداگر چند کشور اتحادیه ویژه تو -۱

  :کل برسانند کهمدیر

  .ها خواهد شداداره مشترکی جانشین ادارات ملی هر یک از آن -الف

، به عنوان ه اندها از لحاظ اعمال تمام یا بخشی از مقرراتی که قبل از این ماده ذکر شدهای مربوط به آنکل قلمرو -ب

  .کشوری واحد تلقی خواهد شد

کل برای کشورهای متعاهد دیگر نافذ ای تنها پس از گذشت شش ماه از تاریخ ارسال آن توسط مدیرچنین اطالعیه -۲

  .خواهد بود

 

 

  10ماده 

  )مجمع اتحادیه ویژه(

۱-  

  .اند خواهد بودا تصویب کرده یا به آن ملحق شدهاتحادیه ویژه دارای مجمعی مرکب از کشورهایی که این سند ر -الف

، مشاورین و البدلتواند از یاری نمایندگان علیحکومت هر کشور دارای یک نماینده در مجمع خواهد بود که می -ب

  .مند شودشناسان بهرهکار

های مسافرت و مدد معاش عهده حکومت منصوب کننده آن خواهد بود، مگر هزینههای هر هیات نمایندگی بههزینه -ج

  .تنها یک نماینده هر کشور عضو که از صندوق اتحادیه ویژه پرداخت خواهد شد

  :مجمع به امور زیر خواهد پرداخت -الف -۲

  .نامهانجام کلیه امور راجع به حفظ و توسعه اتحادیه ویژه و اجرای این موافقت -یک

، با توجه مقتضی به اظهارنظرهای آن دسته های بازنگریه تدارک فراهماییالمللی راجع بدادن دستوراتی به دفتر بین -دو

  .انداز کشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده



  .المللیهای مربوط به ثبت بینو سایر هزینه ۸ماده  ۲های مذکور در بند اصالح مقررات شامل تعیین مبالغ هزینه -سه

های مدیرکل راجع به اتحادیه ویژه و دادن تمام دستورات الزم به او درباره ها و فعالیتبررسی و تایید گزارش -چهار

  .موضوعاتی که در محدوده صالحیت اتحادیه ویژه هستند

  .های نهائی آنگیری در مورد برنامه و تصویب بودجه دوساالنه اتحادیه ویژه و تصویب صورت حسابتصمیم -پنج

  .نامه مالی اتحادیه ویژهتصویب آئین -شش

های کاری، که ممکن است برای نیل به اهداف اتحادیه ویژه ضرورت داشته شناسان و گروههای کارتشکیل کمیته -هفت

  .باشد

در  عنوان ناظرالمللی که بهدولتی بینالدولی و غیرهای بینتعیین کشورهای غیر عضو اتحادیه ویژه و سازمان -هشت

  .شوندجلسات آن پذیرفته می

  .۱۳تا  ۱۰تصویب اصالحات مواد  -نه

  .منظور پیشبرد اهداف اتحادیه ویژهاتخاذ هر اقدام مناسب دیگر به -ده

  .نامه مقتضی باشدموجب این موافقتانجام وظایف دیگری که به -یازده

های تحت مدیریت سازمان هستند، پس از مجمع در خصوص اموری که همچنین مورد عالقه سایر اتحادیه -ب -۲

  .گیری خواهد نمودتصمیم «کمیته هماهنگی سازمان»، استماع نظر مشورتی

۳- 

  .هر کشور عضو مجمع دارای یک رای خواهد بود -الف

  .حضور نصف کشورهای عضو مجمع برای رسمیت یافتن آن کافی خواهد بود -ب

هر جلسه مجمع تعداد کشورهای حاضر کمتر از نصف ولی مساوی با یا  قطع نظر از مقررات جزء ب فوق، اگر در -ج

، در سایر موارد تواند به استثنای تصمیمات راجع به آئین کار خود، مجمع میبیشتر از ثلث کشورهای عضو مجمع باشند

  .گیری کندتصمیم

شوند رعایت شده باشند. دفتر س مقرر میکلیه تصمیمات مزبور تنها در صورتی نافذ خواهند بود که شرایطی که از این پ

، رای مثبت یا ها خواهد خواست که ظرف سه ماه از تاریخ ارسالالمللی تصمیمات مذکور را برای آن دسته از آن-بین

، تعداد کشورهایی که به طریق فوق رای مثبت یا منفی یا ممتنع خود را کتبًا اعالم کنند. اگر پس از انقضای مدت مزبور

تعدادی برسند که صرفاً برای دستیابی به حد نصاب در جلسه، کمبود وجود اند بهیا ممتنع خود را اعالم دشته منفی

همان زمان، اکثریت مورد نیاز هنوز هم با این تعداد  داشته است، تصمیمات مزبور نافذ خواهند بود، مشر. ط بر اینکه در

  .حاصل باشد

  .ها در مجمع بر اساس دو سوم آرای داده شده خواهد بودگیریتصمیم ۱۳ماده  ۲با رعایت مقررات بند  -د

  .آراء ممتنع به عنوان رای محاسبه نخواهند شد -ه

  .تواند یک رای به نام آن بدهدیک نماینده معرف یک کشور بوده و تنها می -و

  .مع پذیرفته خواهند شدعنوان ناظر در جلسات مجکشورهای عضو اتحادیه ویژه که عضو مجمع نسیتند به -ز



 

۴- 

عنوان اجالس عادی تشکیل جلسه خواهد داد و در و صورتی دعوت مدیرکل هر دو سال تقویمی یک بار بهمجمع به -الف

همان محل مجمع عمومی سازمان خواهد  همان مدت و در ، تشکیل جلسه برایکه شرایط استثنائی وجود نداشته باشد

  .بود

  .دعوت مدیرکل، اجالس فوق العاده تشکیل خواهد داد، بهت یک چهارم کشورهای عضو مجمعدرخواسمجمع به -ب

  .دستور کار هر اجالس را مدیرکل تهیه خواهد کرد -ج

  .مجمع قواعد آئین کار خود را تصویب خواهد کرد - ۵

 

  11ماده 

  المللی()دفتر بین

۱-  

، به عهده دفتر ، همچنین سایر تکالیف اداری راجع به اتحادیه ویژهنالمللی و وظایف مرتبط به آانجام ثبت بین -الف 

  .المللی خواهد بودبین

های شناسان و گروههای کارویژه جلسات را تدارک خواهد کرد و امور دبیرخانه مجمع و کمیتهالمللی بهدفتر بین -ب

  .عهده خواهد گرفتکاری که ممکن است مجمع تشکیل دهد، به

  .کل عالیترین مقام اجرائی اتحادیه ویژه و نماینده آن خواهد بودمدیر -ج

های ، بدون داشتن حق رای، در تمام جلسات مجمع و کمیتهکندکل و هر مقام اداری که او تعیین میمدیر – ۲

او  های کاری که ممکن است مجمع تشکیل دهد شرکت خواهند کرد. مدیرکل یا مقام اداری که-شناسان یا گروهکار

  .، دبیر نهادهای مزبور خواهند بودکند به اعتبار سمت خودتعیین می

۳- 

تا  ۱۰غیر از مواد ، بهنامههای بازنگری در مقررات موافقتالمللی طبق دستورات مجمع، برگزاری فراهمائیدفتر بین -الف

  .را تدارک خواهد کرد ۱۳

های غیر دولتی الدولی و سازمانهای بین، با سازمانهای بازنگریمائیتواند درباره تدارک فراهالمللی میدفتر بین -ب

  .المللی مشورت کندبین

های مزبور شرکت شوند، بدون داشتن حق رای، در مباحث فراهمائیمدیرکل و اشخاصی که از سوی او تعیین می -ج

  .خواهند کرد

  .المللی سایر وظایف محوله را انجام خواهد داددفتر بین -۴

 



 12ماده 

 (امور مالی) 

۱ - 

  .اتحادیه ویژه دارای یک بودجه خواهد بود -الف

ها و های آن به بودجه مخارج مشترک اتحادیه، کمکها و مخارج خود اتحادیه ویژهبودجه اتحادیه ویژه شامل درآمد -ب

  .شود، مبالغی خواهد بود که در اختیار بودجه فراهمائی سازمان گذاشته میدر صورت امکان

مخارجی که منحصراً قابل انتساب به اتحادیه ویژه نیستند بلکه همچنین به یک یا چند اتحادیه دیگر تحت مدیریت  -ج

ها در نظر گرفته شوند. سهم اتحادیه ویژه در این مخارج عنوان مخارج مشترک اتحادیه، باید بهشوندسازمان مربوط می

  .ها خواهد بودآن نسبت منافع اتحادیه ویژه درمشترک به

های تحت مدیریت سازمان تعیین های سایر اتحادیهلزوم هماهنگی با بودجهبودجه اتحادیه ویژه با توجه مقتضی به - ۲

  .خواهد شد

  :بودجه اتحادیه ویژه از منابع زیر تامین مالی خواهد شد -۳

المللی در ارتباط با اتحادیه ایر خدماتی که دفتر بینخاطر سها و مخارج بهالمللی و سایر هزینههای ثبت بینهزینه -یک

  .دهدویژه انجام می

  .المللی در ارتباط با اتحادیه ویژهاالمتیاز انتشارات دفتر بینفروش یا حق -دو

  .ها، مبالغ انتقالی بر طبق وصیت و مبالغ اهداء شده ازسوی دولتهاهدیه -سه

  .های متفرقهاجاره هاف منافع و سایر درآمد -چهار

۴- 

ثبت بین المللی را های مربوط بهو سایر هزینه ۸ماده  ۲های مذکور در بند کل مبالغ هزینهمجمع به پیشنهاد مدیر -الف

  .تعیین خواهد کرد

های مزبور به غیر از نحوی تعیین خواهند شد که درآمدهای اتحادیه ویژه از محل هزینههای مزبور بهمبالغ هزینه -ب

و سایر منافع، حداقل برای تامین مخارج دفتر  ۸ماده  ۲های ب و ج بند های تبعی و تکمیلی مذکور در جزءههزین

  .المللی در ارتباط با اتحادیه ویژه کافی باشندبین

امه ن، به نحو مقرر در آئینتصویب نرسد میزان آن در حد بودجه سال قبل، بودجه بهاگر قبل از آغاز دوره جدید مالی -ج

  .مالی خواهد بود

المللی در ارتباط با ها و مخارج به خاطر سایر خدماتی که دفتر بینمبالغ هزینه ۴با رعایت مقررات جزء الف بند  - ۵

  .اطالع مجمع خواهد رساندکل آن را بهدهد تعیین خواهد شد و مدیراتحادیه ویژه انجام می

۶- 

ه در گردش خواهد بود که با پرداخت جداگانه هر کشور عضو اتحادیه ویژه اتحادیه ویژه دارای یک صندوق سرمای -الف

  .، مجمع تصمیم به افزایش آن خواهد گرفت. اگر وجوه صندوق کافی نباشدایجاد خواهد شد



نسبت سهم آن کشور مبلغ پرداخت اولیه هر کشور به صندوق مزبور یا مشارکت آن کشور در افزایش مبلغ آن به -ب

عضو اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در بودجه اتحادیه مزبور در سال تاسیس صندوق یا سال  عنوانبه

  .اتخاذ تصمیم برای افزایش وجوه آن خواهد بود

، پس از استماع نظر مشورتی کمیته هماهنگی سازمان، تعیین کلپیشنهاد مدیرمجمع نسبت و شرایط پرداخت را به -ج

  .خواهد کرد

تواند ، میعنوان صندوق سرمایه در گردش بدهدتا زمانی که مجمع اجازه استفاده از صندوق ذخیره اتحادیه ویژه را به -د

  .حالت تعلیق درآوردهای الف، ب و ج فوق را بهاعمال قدرت جزء

۷ - 

بینی خواهد شد که ت پیشنامه مقر منعقده با کشوری که اداره مرکزی سازمان در قلمرو آن مستقر اسدر موافقت -الف

. مبلغ هائی را در اختیار بگذاردهرگاه وجوه صندوق سرمایه در گردش کافی نباشد، کشور مزبور پیش پرداخت

ای در هر مورد بین کشور مزبور و های جداگانه، موضوع توافقهای مزبور و شرایط در اختیار گذاشتن آنهاپرداختپیش

  .سازمان خواهد بود

، هر یک از این حق برخوردار خواهند بود که تعهد برای در اختیار گذاشتن مذکور در جزء الف فوق و سازمانکشور  -ب

شود، ای کتبی لغو کنند. سه سال پس از پایان سالی که در آن اطالعیه مذکور داده میپیش پرداخت را با صدور اطالعیه

  .لغو نافذ خواهد گردید

نامه نحو مقرر در آئینها را بهدیه ویژه با حسابرسان بیرون از اتحادیه حسابرسی حسابیک یا چند کشور عضو اتحا - ۸

  .ها خواهد کردتعیین آنها یا اشخاص( اقدام به. مجمع پس از کسب موافقت )این کشورمالی انجام خواهند داد

 

  13ماده 

  (13تا  10)اصالح مواد 

ابتکار هر کشور عضو مجمع یاب ابتکار مدیرکل تواند بهماده حاضر می ۱۲ ،۱۱، ۱۰پیشنهادهای مربوط به اصالح مواد -۱

ها در مجمع برای کشورهای عضو مجمع ارسال باشد. مدیرکل پیشنهادهای مزبور را حداقل شش ماه قبل از بررسی آن

  .خواهد کرد

نیازمند سه چهارم آرای داده شده . این تصویب فوق به تصویب مجمع خواهد رسید ۱اصالحات مواد مذکور در در بند  -۲

  .و بند حاضر برمبنای چهار پنجم آرای داده شده باشد ۱۰گونه اصالح ماده ، مشروط بر اینکه هرخواهد بود

های های کتبی قبولی را که طق روند، یک ماه پس از اینکه مدیرکل اطالعیهفوق ۱هر گونه اصالح مواد مذکور در بند  -۳

، ، از سوی سه چهارم کشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصالحیهشوندهای مربوط صادر میقانون اساسی کشور

االجرا خواهد شد. هر گونه اصالح این مواد که به نحو مزبور قبول شود، کلیه کشورهای عضو مجمع در دریافت کرد، الزم



  .، ملزم خواهد ساختشوندیخ عضو مجمع میاالجرا شدن اصالحیه یا تمام کشورهایی را که بعد از این تارزمان الزم

 

 14ماده 

کنوانسیون  24، ارجاع به ماده اسناد پیشیناالجرا شدن، الحاق به)تصویب و الحاق الزم 

  ها(پاریس قلمرو

-تواند آن را تصویب کند و در صورت عدم امضاء میهر کشور عضو اتحادیه ویژه که این سند را امضاء کرده است، می -۱

  .واند به آن ملحق شودت

۲- 

تواند به این هر کشور خارج از اتحادیه ویژه که عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است می -الف

  .وسیله عضو اتحادیه ویژه شودسند ملحق و بدین

، اطالعیه ۳طبق ماده ، المللی مطلع گردد که چنین کشوری به این سند ملحق شده استمحض اینکه دفتر بینبه -ب

، برای اداره آن کشور ارسال خواهد مند هستندالمللی بهرهمجموع عالئمی را که در آن زمان از حمایت بین-مربوط به

  .کرد

، به خودی خود منافع ناشی از مقررات گفته شده را در قلمرو آن کشور تضمین اطالعیه مزبور برای عالئم مذکور -ج

را صادر  ۵تواند اعالمیه مقرر در ماده ، اداره ذیربط میای یکساله خواهد بود که طی آنغاز دورهخواهد کرد و نقطه آ

  .کند

المللی استثنای عالئم بینتواند به هنگام الحاق به این سند اعالم کند که بهبا وجود این، هر یک از کشورهای مزبور می -د

های ذینفع قابل محض درخواست طرفاند که هنوز اعتبار دارند و بهدهکه قبالً در آن کشور موضوع ثبت ملی مشابهی بو

  .رسندثبت میاالجرا شدن الحاق بهتایید هستند. اجرای این سند محدود به عالئمی خواهد بود که از تاریخ الزم

اف خواهد کرد. دفتر ، معکل عالئم، مذکور در فوقالمللی را از صدور اطالعیه مربوط بهاعالمیه مزبور دفتر بین -ه

، ظرف یک دوره یک ساله از تاریخ الحاق یک کشور المللی فقط عالئمی را اطالع خواهد داد که در ارتباط با آنهابین

  .مندی از استثنای مذکور در جزء )د( فوق دریافت کرده باشد، برای بهره، درخواستی با مشخصات ویژهجدید

، مجموع عالئم را برای کشورهایی ارسال نخواهد کرد که هنگام الحاق به این سندط بهالمللی اطالعیه مربودفتر بین -و

همان  توانند درمند شوند. کشورهای مزبور همچنین میمکرر( بهره ۳خواهند از حق مقرر در ماده )اعالم کنند که می

با  .رسندثبت می، بهاالجرا شدن الحاقیخ الزمعالئمی خواهد بود که از تارزمان اعالم کنند که اجزای این سند، محدود به

المللی نخواهد بود که قبالً موضوع ثبت ملی مشابهی در وجود این، محدودیت مزبور موثر بر آن دسته از عالئم بین

 ۳ها طبق ماده )توانند مشمول درخواست گسترش حمایت باشند که انجام و اطالع آناند و میکشورهای مزبور بوده

  .گیردصورت می ۸ماده  ۲( و جزء ج بند ثالث

طور شود که بههائی تلقی میاند جانشین ثبتهای مقرر در این بند بودهثبت عالئمی که مشمول یکی از اطالعیه -ز



  .اند، انجام شدهاالجرا شدن الحاقمستقیم در کشور متعاهد جدید، قبل از تاریخ الزم

  .کل سپرده خواهند شدمدیر اسناد تصویب و الحاق به -۳

۴- 

، این سند سه ماه پس از سپارندکل میدر ارتباط با اولین پنج کشوری که اسناد تصویب یا الحاق خود را به مدیر -الف

  .االجرا خواهد بودسپردن پنجمین سند، الزم

االجرا ، الزمکلا الحاق به مدیر، این سند سه ماه پس از تاریخ اعالم تصویب یدر ارتباط با اولین با هر کشور دیگری -ب

، این سند در ارتباط با آن خواهد شد، مگر اینکه در سند تصویب یا الحاق تاریخ موخری درج شده باشد. در مورد اخیر

  .االجرا خواهد بودالزم نحو فوق ذکر شده است ، در تاریخی که بهکشور

  .مندی از اتمام مزایای آن استام قیود سند و بهرهصورت خودکار متضمن قبول تمتصویب یا الحاق به - ۵

تواند به سند نیس االجرا شدن این سند، هر کشوری تنها در پیوند با تصویب این سند یا الحاق به آن میپس از الزم -۶

این  ، حتی در پیوند با تصویبملحق شود. الحاق به سندهای پیش از سند نیس ۱۹۵۷ژوئن  ۱۵ -۱۳۳۶خرداد  ۲۵مورخ 

  .، مجاز نخواهد بودسند یا الحاق به آن

  .نامه اعمال خواهد شد، نسبت به این موافقتکنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ۲۴مقررات ماده  -۷

 

 15ماده 

  )لغو(

  .نامه بدون محدودیت زمانی معتبر خواهد بوداین موافقت -۱

کل، این سند را لغو کند. این اقدام شامل لغو تمام سندهای ای خطاب به مدیرهتواند با صدور اطالعیهر کشوری می - ۲

نامه برای تمام کشورهای دهد. این موافقتپیشین نیز خواهد شد و فقط موثر بر کشوری خواهد بود که آن را انجام می

  .طور کامل مجری و معتبر خواهد بود، کماکان بهدیگر عضو اتحادیه ویژه

  .، اعتبار قانونی خواهد یافتن سند، یک سال پس از تاریخ دریافت اطالعیه توسط مدیرکللغو ای -۳

عضویت اتحادیه ویژه هیچ کشوری حق لغو مقرر در این ماده را پیش از انقضای پنج سال از تاریخی که کشور مزبور به -۴

  .، اعمال نخواهد کردآیددر می

، طی مدت اندرد نشده ۵ذ شدن لغو ثبت گردیده و ظرف یک سال مقرر در ماده المللی که تا تاریخ نافعالئم بین -۵

طور مستقیم در کشور لغو کننده به ثبت همان حمایتی برخوردار خواهند بود که اگر به ، ازالمللی-حمایت بین

  .داشترسیدند، وجود میمی

 

 



 

  1۶ماده 

  )اجرای اسناد پیشین(

۱- 

، این سند از اندکشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب کرده یا به آن ملحق شدهاز لحاظ روابط میان  -الف

شود های آن می( و دیگر متن۱۸۹۱) ۱۲۷۰نامه مادرید مورخ ، جانشین موافقتاالجرا شدن برای این کشورهاتاریخ الزم

  .که پیش از انعقاد این سند وجود داشتند

عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب کرده یا به آن ملحق شده است، از لحاظ روابط خود  ، هر کشوربا وجود این -ب

 ۴اند ملتزم به متون پیشینی خواهد ماند که طبق بند با کشورهایی که این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده

  .غو نکرده استها را قباًل ل( آن۱۹۵۷ژوئن  ۱۵) ۱۳۳۶خرداد ۲۵سند نیس مورخ  ۱۲ماده 

، آن را از طریق اداره ملی هر کشور عضو اتحادیه ویژه که گردندکشورهای خرج از اتحادیه ویژه که طرف این سند می - ۲

، مشروط بر اینکه المللی اعمال خواهند کردالمللی انجام شده در دفتر بینهای بین، در مورد ثبتطرف این سند نیست

المللی انجام شده در های بینها، الزامات این سند را برآورده سازند. در مورد ثبتط با آن کشورهای مزبور در ارتباثبت

شوند، المللی از طریق ادارات ملی کشورهای مذکور که خارج از اتحادیه ویژه هستند و طرف این سند میدفتر بین

تواند رعایت الزامات ، میگفته عضو اتحادیه ویژهدهند که کشور پیش کشورهای مزبور این امر را مورد شناسائی قرار می

  .، درخواست کندآخرین سندی را که طرف آن است

 ها، وظایف نگهدارنده سند( ، زبان)امضاء -۱۷ماده 

 ۱- 

کل متون رسمی را پس از زبان فرانسه امضاء و نزد دولت سوئد سپرده خواهد شد. مدیرای واحد بهاین سند در نسخه -الف

  .های دیگری که ممکن است مجمع تعیین کند، تهیه خواهد کرد، به زبانهای ذیعالقهوره با حکومتمشا

  .( در استکهلم برای امضاء مفتوح باقی خواهد ماند۱۹۶۸ژانویه  ۱۳) ۱۳۴۶دی  ۲۳این سند تا تاریخ  - ۲

های تمام است برای حکومت کل دو نسخه از متن امضاء شده این سند را که دولت سوئد تصدیق کردهمدیر – ۳

  .، برای حکومت هر کشور دیگری ارسال خواهد کردکشورهای عضو اتحادیه ویژه در صورت درخواست

  .ثبت خواهد رساندمدیرکل این سند را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به - ۴

االجرا شدن هر ده در اسناد مزبور، الزم، سپردن اسناد، تصویب یا الحاق و هر اعالمیه گنجانده شمدیرکل مراتب امضاء -۵

 ۱۵ماده  ۲و بند  ۱۴ماده  ۷( بند ۱۳رابع( ) ۹، )ثالث(  ۳های منطبق با مواد )های لغو و اطالعیه، اطالعیهمقرره این سند

  .های تمام کشورهای عضو اتحادیه ویژه خواهد رساندرا به اطالع حکومت

 



 

 18ماده 

  )مقررات انتقالی(

، بهترتیب المللی سازمان یا مدیرکلدار این سمت شود، ارجاعات این سند به دفتر بیننی که اولین مدیرکل عهدهتا زما -۱

عنوان ارجاع به اداره اتحادیه تشکیل شده توسط کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا مدیر آن تلقی به

  .خواهد شد

توانند تا پنج اند در صورت تمایل میند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشدهکشورهای عضو اتحادیه ویژه که این س -۲

این سند را به نحوی اعمال  ۱۳تا  ۱۰سال پس از الزم االجرا شدن کنوانسیون تاسیس سازمان، حقوق مقرر در مواد 

ای کتبی در این باید اطالعیهکنند که گوئی ملتزم به مواد مزبور هستند. هر کشوری که مایل به اعمال حقوق مزبور باشد 

باره به مدیر کل بدهد. این اطالعیه از تاریخ وصول آن اعتبار قانونی خواهد یافت. کشورهای مزبور تا انقضای دوره مذکور، 

  .عضو مجمع تلقی خواهند شد

 


