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Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid
Sözleşmesi ile İlgili Protokol
27 Haziran 1989'da Madrid'te kabul edilmiştir.
Madde 1
Madrid Birliğine Üyelik
1967'de Stockholm'de revize edilen ve 1979'da tadil gören Markaların
Uluslararası Tesciline Dair Madrid Sözleşmesi (bundan böyle "Madrid
(Stockholm) Sözleşmesi" olarak anılacaktır) ne taraf olmamakla birlikte, işbu
Protokole taraf olan Devletler (bundan böyle "Akit Devletler" olarak
anılacaktır) ile işbu Protokole taraf olan ve Madde 14 (1) (b)'de değinilen
kuruluşlar (bundan böyle "Akit Kuruluşlar" olarak anılacaktır) Madrid
(Stockholm) Sözleşmesine taraf olan ülkelerin üyesi bulunduğu Birliğe üye
olacaklardır. Bu Protokolde "Akit Taraflara yapılan herhangi bir atıf, hem
Akit Devletlere ve hem de Akit Kuruluşlara yapılmış sayılacaktır.
Madde 2
Uluslararası Tescil Yolu ile Korumanın Sağlanması
(1) Bir markanın tescili konusunda yapılan bir başvuru, bir Akit Taraf
Bürosunca dosyalandığı ya da bir markanın bir Akit Taraf Ofisi siciline tescil
edildiği durumda, bu başvuru (bundan böyle "esas başvuru" olarak anılacaktır)
ya da bu tescilin (bundan böyle "esas tescil" olarak anılacaktır) adına
yapıldığı kişi, işbu Protokol hükümlerine tabi olmak kaydı ile, bu markanın
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının Uluslararası Bürosu sicilinde tescilini
yaptırmak suretiyle (bundan böyle "uluslararası tescil", "Uluslararası Sicil",
"Uluslararası Büro" ve "Kuruluş" şeklinde sırasıyla anılacaktır) Akit Taraflar
ülkelerinde korunmasını aşağıdaki koşullarla sağlayabilir;
(i) esas başvurunun bir Akit Devlet Ofisince dosyalandığı ya da böyle
bir Ofis tarafından esas tescilin yapıldığı esnada, adına başvuru veya
tescilin yapıldığı kişi bu Akit Devletin bir vatandaşı olacak, veya orada
ikamet edecek veya söz konusu Akit Devlette gerçek ve etkin sınai veya ticari
bir müessese sahibi olacaktır.
(ii) esas başvurunun bir Akit Kuruluş Ofisince dosyalanması ya da esas
tescilin böyle bir Ofis tarafından yapılması durumunda adına başvuru veya
tescilin yapıldığı kişi, bu Akit Kuruluşun mensubu bulunduğu ülkesinde ikamet
ediyor veya gerçek ve etkin bir sınai ya da ticari müessesenin sahibi
olacaktır.
(2) Uluslararası tescil için yapılan başvuru (bundan böyle "uluslararası
başvuru" olarak anılacaktır), esas başvurun dosyalandığı ya da duruma göre
esas tescilin yapıldığı Ofis (bundan böyle "menşe Ofis" olarak anılacaktır)
aracılığıyla Uluslararası Büroda kayda alınacaktır.
(3) İşbu Protokoldaki bir "Ofis"e veya "bir Akit Devlet Ofisi'ne yapılan
referans, bir Akit Taraf namına markaların tesciline yetkili Ofis ve işbu
Protokolde "markalar"a yapılan referans ise ticaret markaları ve servis
markaları anlamına gelecektir.
(4) Bu Protokolün uygulanmasında "bir Akit Tarafın ülkesi" deyimi, Akit
Tarafın bir Devlet olması durumunda, bu Devlet topraklarını, Akit Tarafın
uluslararası bir kuruluş olması halinde ise, söz konusu uluslararası kuruluşun
kuruluş anlaşmasının uygulandığı toprakları ifade eder.
Madde 3
Uluslararası Başvurular
(1) İşbu Protokole göre her Uluslararası başvuru, Yönetmelikler ile
belirlenen şekilde sunulacaktır. Menşe Ofisi, uluslararası başvuruda görülen
hususların, duruma göre esas başvuruda ya da esas tescilde yer alan hususları,
onay sırasında, onay sırasında uygun olduğunu onaylar. Ayrıca bu Ofis;
(i) esas başvurunun tarih ve numarasını,
(ii) esas tescilde de gerek bu tescilin tarih ve sayısını ve bu tescilin
yapılmasına neden olan başvurunun da tarih ve sayısını belirtir. Menşe Ofisi
aynı zamanda uluslararası başvurunun da tarihini belirler.
(2) Başvuru sahibi, markasının korunmasını talep ettiği mal ve hizmetleri
açıklamak durumunda olduğu gibi, eğer mümkün ise, Markaların Tescili
Bakımından Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına Dair Nice
Sözleşmesi ile tesis edilen sınıflandırma uyarınca tekabül ettiği sınıfı veya
sınıfları da belirtmelidir. Başvuru sahibinin bu sınıflandırmayı yerine
getirememesi halinde, Uluslararası Büro mal ve hizmetleri bu sınıflandırma

çerçevesinde sınıflandırır. Başvuru sahibi tarafından verilen sınıflar
Uluslararası Büronun kontrolüne tabi olup, sözü edilen büro bu kontrolü, menşe
ofisi ile birlikte teyit eder. Bu ofis ile Uluslararası Büro arasında
uyuşmazlık olması halinde, Uluslararası Büronun görüşü geçerli olur.
(3) Başvuran, markasının rengini belirleyici bir faktör olarak ileri
sürdüğü takdirde, ondan;
(i) durumu belirtmesi ve talep edilen renk veya renk kombinasyonunu
açıklayan bir bildirimi kendi uluslararası başvurusu ile birlikte vermesi;
(ii) Uluslararası Büro tarafından verilen bildirime eklenerek bu
markanın renkli kopyalarını uluslararası başvurusuna eklemesi, istenir; bu
kopyaların adedi Yönetmelikle tespit edilir.
(4) Uluslararası Büro Madde 2 uyarınca dosyalanan markaları derhal tescil
eder. Uluslararası tescilde uluslararası başvurunun Menşe Ofisi tarafından
alındığı tarih gösterilir, ancak bu uluslararası başvurunun Uluslararası Büro
tarafından bu tarihten itibaren iki aylık bir süre içinde alınmış olması
gerekmektedir. Uluslararası başvuru bu süre içinde alınmamış olursa,
uluslararası tescilde, bu uluslararası başvurunun Uluslararası Büro tarafından
alındığı tarih gösterilir. Uluslararası Büro, uluslararası tescili,
gecikmeksizin ilgili Ofise tebliğ eder. Uluslararası Sicilde tescil edilen
markalar, uluslararası başvurunun içerdiği hususlar esas alınarak,
Uluslararası Büro tarafından yayınlanan bir periyodik gazetede ilan edilir.
(5) Her Ofis Uluslararası Büroda yapılan markalar ile ilgili ilanın
yayınlandığı gazetenin bir kopyasını ücretsiz; ve belli sayıda kopyasını da
10. Maddede değinilen Kurul (bundan böyle "Kurul" olarak anılacaktır)
tarafından tespit edilen koşullar çerçevesinde tenzilatlı fiyatlarla
Uluslararası Bürodan alır. Bu ilan, tüm Akit Taraflar bakımından yeterli
sayılır ve uluslararası tescil sahibinden başkaca bir ilan talep edilemez.
Madde 3/A
Ülke Esası
Uluslararası tescil sonucu koruma, yalnızca uluslararası başvuruda bulunan
ya da uluslararası tescil sahibi kişinin talebi ile herhangi bir Akit Tarafa
uzatılır. Ancak, Ofisi, menşe Ofisi veya Akit Taraf ile ilgili böyle bir
istemde bulunulmaz.
Madde 3/B
"Ülkenin Kapsama Alınması" Talebi
(1) Uluslararası tescilden doğan korumanın herhangi bir Akit Tarafı da
kapsaması talebi, uluslararası başvuruda özel olarak belirtilir.
(2) Ülkenin kapsama alınması talebi, uluslararası tescilden sonrada
yapılabilir. Böyle bir talebin Yönetmelikte belirtilen formda sunulması
gereklidir. Bu, Uluslararası Büro tarafından derhal kaydedilir ve orada vakit
geçirmeksizin ilgili Ofis veya Ofislere tebliğ edilir. Böyle bir kayıt,
Uluslararası Büronun gazetesinde yayınlanır. Bu ülke kapsamına alınması, onun
Uluslararası Sicilde kaydı tarihinden itibaren yürürlüğe girer; bağlı olduğu
Uluslararası tescilin sona ermesi ile birlikte geçerliliğini yitirir.
Madde 4
Uluslararası Tescilin Etkileri
(1) (a) Tescil ya da madde 3 ve 3/B'nin hükümleri uyarınca yapılan kayıt
tarihinden itibaren markanın ilgili bir Akit Tarafta korunması, bu markanın
doğrudan bu Akit Tarafın Ofisine tevdi edilmiş olması durumu ile aynıdır.
Madde 5 (1) ve (2) uyarınca Uluslararası Büroya herhangi bir ret cevabı tebliğ
edilmediği ya da bu madde gereğince tebliğ edilen ret cevabı sonradan geri
alındığı takdirde markanın Akit Tarafta korunması, bu tarihten itibaren, söz
konusu marka bu Akit Taraf Ofisi'nce tescil edilmiş gibi aynı şekilde yerine
getirilecektir.
(b) Madde 3'de belirtildiği üzere mal ve hizmetlerin sınıflarının
gösterilmiş olması, marka korumasının kapsamının saptanması bakımından Akit
Tarafları bağlamaz.
(2) Her Uluslararası tescil, Sınai Mülkiyetin Korunması hakkındaki Paris
Sözleşmesinin 4. Maddesinde hükme bağlanan rüçhan hakkından, bu Maddenin D
bölümünde öngörülen formalitelere uyması gerekmeksizin yararlanır.

Madde 4/A
Ulusal ya da Bölgesel bir Tescilin Yerine Uluslararası
Tescilin Geçmesi
(1) Bir Akit Taraf Ofisi'nce ulusal ya da bölgesel ve aynı zamanda
uluslararası tescile tabi bulunan ve her iki tescilin de aynı şahıs adına
kayıtlı olduğu hallerde, uluslararası tescile tabi bulunan ve her iki tescilin
de aynı şahıs adına kayıtlı olduğu hallerde, uluslararası tescil, aşağıdaki
koşullar ile, ulusal ya da bölgesel tescil ile kazanılan haklara halel
getirmeksizin, ulusal veya bölgesel tescilin yerine geçmiş sayılır;
(i)
Uluslararası tescilin getirdiği koruma, Madde 3/B (1) ya
da (2) gereğince söz konusu Akit Tarafı da kapsamına
alması,
(ii) Ulusal ya da bölgesel tescilde listelenen mal ve
hizmetlerin, söz konusu Akit Taraf ile ilgili
uluslararası tescilde de aynen yer alması,
(iii) Bu kapsama almanın ulusal veya bölgesel tescil
tarihinden sonra yürürlüğe girmesi.
(2) (1). Fıkrada değinilen Ofisten talep üzerine, uluslararası tescili
kendi siciline de kayıt etmesi istenir.
Madde 5
Uluslararası Tescilin Belirli Akit Taraflarca
Reddedilmesi ve Geçersizliği
(1) Uluslararası Büro tarafından Madde 3/B (1) veya (2) uyarınca
Uluslararası tescilin meydana getirdiği korumanın kapsamına alındığı hususunun
tebliği edildiği bir Akit Tarafın ilgili mevzuatın yetki verdiği herhangi bir
Ofisi, bu kapsama alınma konusu olan markanın, adı geçen Akit Tarafta bu
korumadan yararlanamayacağını bir ret ihbarı ile bildirme hakkını haizdir.
Böyle bir ret, Sınai Mülkiyetin Korunmasına dair Paris Sözleşmesi uyarınca,
yalnızca markanın; ferdi tebliğ eden Ofise doğrudan tevdi edilmesi halinde söz
konusu olabilecek gerekçelere istinat edebilir. Ne var ki, koruma ilgili
mevzuatın sadece sınırlı sayıda sınıf ya da mal ve hizmetlerin tesciline izin
vermesi gerekçesiyle, kısmen de olsa reddedilemez.
(2) (a) Böyle bir hakkı kullanmak isteyen bir Ofis, ret hususunu,
gerekçeleriyle birlikte, Bu Ofisle ilgili yasanın emrettiği süre içinde (b) ve
(c) bentleri çerçevesinde ve en geç (1). Fıkrada değinilen uzatım tebligatının
Uluslararası Büro tarafından bu Ofise gönderildiği tarihten itibaren bir yıl
geçmeden önce, Uluslararası Büroya tebliğ eder.
(b) (a) Bendinde bakılmaksızın, herhangi bir Akit Taraf, işbu Protokole
göre yapılan uluslararası tesciller için (a) bendinde belirtilen bir yıllık
sürenin 18 aya çıkarıldığını deklare edebilir.
(c) Bu deklarasyona ayrıca korumanın reddi hususunun, bu korumasız
tanınmasına vaki bir itirazdan ileri gelmesi halinde bu Akit Tarafın Ofisi
tarafından 18 aylık sürenin bitiminden sonra Uluslararası Büroya tebliğ
edilebileceği de belirtilebilir. Belli bir uluslararası tescilin sağladığı
korumanın 18 aylık sürenin bitiminden sonra bu Ofis tarafından
reddedilebildiğinin tebliğ edilmesi ancak aşağıdaki koşullarla mümkündür:
(i) 18 aylık süre bitiminden önce, itirazın ancak bu 18 aylık süreden
sonra ibraz edilebilmesi olasılığını Uluslararası Büroya bildirme,
(ii) Bir itiraza dayanan ret hususunun itiraz süresinin başladığı
tarihten itibaren yedi ayı geçmeyen bir süre içinde tebliğ
edilmesi, itiraz süresinin işbu yedi aylık süreden önce sona ermesi
halinde, tebligatın itiraz süresinin bitiminden sonraki bir ay
içinde yapılması.
(d) (b) ve (c) bentleri uyarınca yapılan herhangi bir deklarasyon, Madde
14 (2)'de değinilen belgeler ile yapılır ve işbu Protokolün deklarasyonu yapan
Devlet veya devletler arası kuruluşta yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe
girer. Böyle bir deklarasyon, yürürlüğe girdiği tarihte aynı veya daha sonraki
tarihi taşıyan bir uluslararası tescil ile ilgili olarak, Kuruluş Genel Müdürü
(bundan böyle "Genel Müdür" olarak anılacaktır) tarafından alındığı tarihten
üç ay sonra veya daha ileri bir tarihte yürürlüğe girecek şekilde daha sonraki
bir tarihte de yapılabilir.
(e) İşbu Protokolün yürürlüğe girmesini takiben on yıllık sürenin bitimi
üzerine, Kurul, (a) ile (d) bentleri ile tesis edilmiş bulunan sistemin
işleyişini inceler. Bundan sonra, bu bentlerin hükümleri, Kurulun ittifakla
alacağı bir kararla değiştirilebilir.
(3) Uluslararası Büro, ret tebligatının bir kopyasını, vakit
geçirmeksizin, uluslararası tescil sahibine iletir. Sözü geçen sahip, marka

kendisi tarafından, ret hususunu tebliğ eden Ofise doğruca tevdi edilmiş gibi
aynı hakları haizdir. Uluslararası Büro (2) (c) (i) fıkrası uyarınca aldığı
bilgiyi vakit geçirmeksizin uluslararası tescil sahibine iletir.
(4) Bir markanın reddedilme gerekçeleri, Uluslararası Büro tarafından
istemde bulunan ilgili taraflara iletilir.
(5) Belli bir uluslararası tescil üzerindeki geçici veya kesin ret
hususunu (1) ve (2). Fıkralar uyarınca Uluslararası Büroya tebliğ etmeyen bir
Ofis, uluslararası tescilin getirdiği (1). Fıkrada hükme bağlanan haklardan
yararlanma olanağını kaybeder.
(6) Uluslararası bir tescilin bir Akit Taraf ülkesinde, bu akit Tarafın
yetkili mercileri tarafından geçersiz kılınması, bu uluslararası tescil
sahibine, uygun bir sürede haklarını savunma olanağı tanınmadıkça resmiyet
kazanmaz.
Madde 5/A
Markanın Belli Unsurlarının Kullanımının Yasallığını
Belgeleyen Kanıtlar
Arma destekleri, arma kalkanları, portreler, şeref payeleri, unvanlar,
alameti farikalar, başvuranın ismi dışındaki şahısların adları veya başka
benzeri yazılar gibi Akit Tarafların Ofislerince talep edilebilecek, marka ile
birleşik belirli unsurların kullanımının yasallığının belgesel kanıtları,
menşe Ofisininki dışında yasal tasdik veya onaylardan muaftır.
Madde 5/B
Uluslararası Sicil Kayıtlarının Suretleri,
Ön Araştırmalar;
Uluslararası Sicilden Kopyalar
(1) Uluslararası Büro, belli bir marka ile ilgili olarak Uluslararası
Sicilde mevcut kayıtların suretlerini, Yönetmelikle tespit edilen bir ücret
karşılığında, başvuran herhangi bir şahsa verir.
(2) Uluslararası Büro keza, uluslararası tescile tabi markalar arasında,
ücret mukabili ön araştırma üstlenebilir.
(3) Akit Tarafların herhangi birinde üretimleri ile ilgili Uluslararası
Bürodan talep edilen kopyalar her türlü tasdikten muaftır.
Madde 6
Uluslararası Tescilin Geçerlilik Süresi,
Uluslararası Tescillerin Bağımlılığı ve Bağımsızlığı
(1) Bir markanın Uluslararası Büro tescili, on yıl süre ile yürürlükte
olup, Madde 7'de belirlenen koşullar ile yenilenebilir.
(2) Uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıllık bir süre geçtikten
sonra, bu tescil aşağıdaki hükümler çerçevesinde, esas başvuru veya onun
ilgili olduğu tescilden ya da esas tescilden, hangisi söz konusu ise, bağımsız
hale gelir.
(3) Herhangi bir devir işlemine konu olsun olmasın, uluslararası tescilden
doğan koruma, uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre sona
ermeden önce uluslararası tescilde listelenen mal ve hizmetlerin tümü veya bir
kısmı ile ilgili, esas başvuru veya ona dayanan tescil ya da esas tescil,
hangisi söz konusu ise, geri alındığı, hükmü kalmadığı, feragat edildiği veya
ret, fesih, iptal veya geçersizlik konusunda kesin bir karar alındığı
takdirde, devam etmez. Aynı hüküm; (i)
Esas başvurunun yürürlüğü kaldıran
bir karara karşı temyize gidilmesi,
(ii) Esas başvurunun geri alınmasını ya da esas başvuru veya esas tescil
ile yapılan tescilin feshi, iptali veya hükümsüz kılınması
talebiyle dava ikamesi, veya,
(iii) Esas başvuruya itirazda bulunulması hallerinin, beş yıllık sürenin
bitiminden sonra, söz konusu temyiz, dava ya da itirazın, bu
sürenin bitiminden önce başlatılmış olması koşulu ile, esas
başvurunun veya onun üzerine yapılan tescilin ya da esas tescilin,
hangisi söz konusu ise, reddi, feshi, iptali veya hükümsüzlüğü
konusunda kesin bir karar alınması sonucunu verdiği takdirde de
uygulanır. Keza bu hüküm, esas başvurunun beş yıllık sürenin
bitiminden sonra geri alınması ya da ona dayanarak yapılan tescilin
veya esas tescilin batıl hale gelmesi durumunda da uygulanır,
ancak, geri alma veya batıl hale gelme tarihinde, söz konusu
başvuru ya da tescilin (i), (ii) veya (iii) konusu sürenin
bitiminden önce başlamış bulunması şarttır.
(4) Menşe Ofisi, (3). Fıkrada yer alan durumları ve kararları,

Yönetmelikte emredildiği şekilde Uluslararası Büroya tebliğ eder ve
Uluslararası Büro, keza Yönetmelikte belirtildiği şekilde, ilgili taraflara
tebligatta bulunur ve buna gerekli yayını gerçekleştirir. Uygun olduğu
takdirde, Menşe Ofisi, uluslararası tescilin, olanak ölçüsünde iptalini
Uluslararası Bürodan talep eder ve Uluslararası Büro da bu talebin gereğini
yapar.
Madde 7
Uluslararası Tescilin Yenilenmesi
(1) Her uluslararası tescil, bir önceki sürenin bitiminden itibaren on
yıllık bir süre için, yalnızca Madde 8 (7)'deki esas ücretin ve Madde 8(2)'de
yer alan ek ve tamamlayıcı ücretlerin ödenmesi suretiyle yenilenebilir.
(2) Yenileme, uluslararası tescilin en son şeklinde herhangi bir
değişiklik meydana getirmez.
(3) Koruma süresinin bitiminden altı ay önce, Uluslararası Büro, resmi
olmayan bir tebligat ile uluslararası tescil sahibine veya varsa, onun
temsilcisine kesin bitim tarihini hatırlatır.
(4) Yönetmelikle tespit edilen bir ekstra ücret ödemek suretiyle,
uluslararası tescilin yenilenmesi konusunda altı aylık bir mehil tanınır.
Madde 8
Uluslararası Başvuru ve Tescil Ücretleri
(1) Menşe Ofisi, uluslararası için başvuru sahibinden veya tescil
sahibinden uluslararası tescil ya da uluslararası tescilin yenilenmesi
konusunda uygun gördüğü bir ücreti kendi hesabına tahsil edebilir.
(2) Bir markanın Uluslararası Büroya tescili, aşağıdakileri içeren ve (7)
(a) fıkrası hükmüne tabi uluslararası bir ücretin ödenmesine bağlıdır:
(i)
Bir esas ücret
(ii) markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin üçten fazla Uluslararası
Sınıflandırmadaki her sınıf için ek bir ücret,
(iii) Madde 30 B uyarınca korumanın kapsamının genişletilmesi talebi için
alınacak bir tamamlayıcı ücret.
(3) Ancak, (2) (ii) fıkrasında belirtilen ek ücret, uluslararası tescil
tarihine aykırı olmamak kaydı ile, mal ve hizmetlerin sınıfları Uluslararası
Büro tarafından tespit veya tartışma konusu edildiği takdirde, Yönetmelikle
tespit edilen süre içinde ödenebilir. Bu sürenin bitiminden sonra ek ücret
ödenmez veya başvuru sahibi tarafından mal ve hizmetlerin listesi gerekli
ölçüde azaltılmaz ise, uluslararası başvurudan feragat edilmiş olduğu kabul
edilir.
(4) Uluslararası tescilden elde edilen hasılatın yıllık tutarı (2) (ii)
ve (iii) fıkrasında belirlenen ücretlerden sağlananlar hariç, İşbu Protokolün
uygulanması için gerekli giderler ve bedeller düşüldükten sonra, Akit Taraflar
arasında Uluslararası Büro tarafından eşit şekilde bölüştürülür.
(5) (2) (ii). Fıkrası uyarınca sağlanan ek ücret tutarları, her yıl
sonunda, o yıl boyunca korumanın uygulandığı markalar sayısı ile orantılı
olarak ilgili Akit Taraflar arasında bölüştürülür, bu sayı, inceleme yapan
Akit Taraflar için, Yönetmelikle belirlenecek bir katsayı ile çarpılır.
(6) (2) (iii) fıkrası gereğince sağlanan tamamlayıcı ücretin tutarları,
(5). Fıkrada hükme bağlanan esaslara uygun olarak bölüştürülür.
(7) (a) Herhangi bir Akit Taraf, Madde 3/B'de değinilen her uluslararası
tescil ile ve böyle bir uluslararası tescilin yenilenmesi ile ilgili olarak,
ek ve tamamlayıcı ücretlerden pay almak yerine, beyanda belirtilen tutarda bir
ücret (bundan böyle "bireysel ücret" olarak anılacaktır) almak istediğini
beyan edebilir; bu ücretin tutarı sonraki başka beyanlar ile değiştirilebilir,
ancak, sözü geçen Akit Taraf Ofisinin on yıl süre için bir başvurandan ya da
bu Ofisin sicilinde kayıtlı bir markanın tescilinin on yıl için yenilenmesini
isteyen tescil sahibinden almaya yetkili olduğu ücrete eşit bir tutardan fazla
olamaz; bu tutar, uluslararası işlemlerden sağlanan tasarruflarla
düşürülebilir. Böyle bir bireysel ücretin ödenmesi durumunda;
(i) (2) (ii) fıkrasında değinilen ek ücret yalnıza işbu bent uyarınca
beyanda bulunan Akit Taraflar, Madde 3'de belirlendiği takdirde
ödenmez ve,
(ii) İşbu bent uyarınca deklarasyonda bulunan herhangi bir Akit Taraf,
(2) (iii) fıkrasında değinilen tamamlayıcı ücreti ödemez.
(b) (a) bendi gereğince yapılan bir beyan Madde 14 (2)'de değinilen belge
ile yapılabilir ve beyanın yürürlük tarihi, beyanı yapan Devlet veya
devletlerarası resmi bir kuruluş bakımından işbu Protokolün yürürlüğe girdiği
tarih ile aynı olacaktır. Böyle bir beyanın, yürürlüğe girdiği tarihle aynı

veya daha sonraki tarihi taşıyan bir uluslararası tescil ile ilgili olan Genel
Müdür tarafından alındığı tarihten üç ay sonra veya daha ileri bir tarihte
yürürlüğe girecek şekilde daha sonraki bir tarihte de yapılabilir.
Madde 9
Bir Uluslararası Tescilin Sahibindeki
Değişikliğin Kayıt Edilmesi
Adına uluslararası tescil mevcut olan bir kişinin ya da ilgili bir Ofisin
görevi gereği, ya da ilgili bir şahsın talebi üzerine, Uluslararası Büro, bu
tescilin ülkelerinde yürürlükte olduğu tür ya da bazı Akit Taraflar ile
tescilde yer alan tüm ya da bazı mal ve hizmetler bakımından tescil
sahibindeki değişikliği Uluslararası Sicile kaydeder, ancak yeni malikin,
Madde 2 (1)'e göre uluslararası başvuruda bulunmaya yetkili bir kişi olması
şarttır.
Madde 9/A
Bir Uluslararası Tescil ile İlgili
Belirli Konuların Kayıt Edilmesi
Uluslararası Büro, aşağıdaki hususları Uluslararası sicile kaydeder;
(i)
Uluslararası tescil sahibinin isim ve adresinde değişiklik,
(ii) Uluslararası tescil sahibinin temsilci ataması ve bu temsil ile
ilgili herhangi bir başka uygun hususlar,
(iii) Uluslararası tescilde yer alan mal ve hizmetler, tüm veya bazı Akit
Taraflar ile ilgili kısıtlamalar,
(iv) Tüm veya bazı Akit Taraflar ile ilgili olarak uluslararası tescilin
feshi, iptali veya hükümsüz kılınması,
(v)
Uluslararası tescile konu olan bir marka üzerindeki haklar ile
ilgili olarak Yönetmelikte belirlenen herhangi başkaca uygun
hususlar.
Madde 9/B
Belirli Kayıtların Ücretleri
Madde 9 veya Madde 9/A uyarınca yapılan kayıtlar için ödenir.
Madde 9/C
Birden Fazla Akit Devletlerin Ortak Ofisi
(1) Çeşitli Akit Devletler, markalar konusundaki kendi yerli mevzuatlarını
birleştirme konusunda mutabık kaldıkları takdirde, Genel Müdüre aşağıdaki
hususları tebliğ edebilirler.
(i) Ortak bir Ofisin her bir devletin Ulusal Ofisi yerine geçeceği,
(ii) Bu Maddeden önce gelen hükümlerin bütününün veya bir kısmının ve
aynı zamanda Madde 9/D ve Madde 9/E hükümlerinin uygulaması
bakımından kendi ülkelerinin tamamının tek bir Devlet Sayılacağı.
(2) Bu tebligat, onun Genel Müdür tarafından diğer Akit Taraflara
iletildiği tarihi izleyen üç aya kadar yürürlüğe girmez.
Madde 9/D
Bir Uluslararası Tescilin Ulusal ya da Bölgesel Tescile
Dönüşmesi
Bir uluslararası tescilin, bu tescilde yer alan mal ve hizmetlerin tümü ya
da bazılarıyla ilgili olarak Madde 6 (4) uyarınca menşe Ofisi'nin talebi ile
iptal edilmesi durumunda, uluslararası tescilin geçerli olduğu ülkelerdeki
herhangi bir Akit Tarafın Ofisine aynı markanın tescili için başvuruda
bulunur, bu başvuru, Madde 3(4) gereğince uluslararası tescilin taşıdığı
tarihte ya da Madde 3/B (2) uyarınca ülke kapsamının genişletilme tarihinde
dosyalanmışcasına işlem görür ve uluslararası tescil öncelik taşımakta ise,
aynı öncelikten yararlanır, ancak;
(i)
Bu başvurunun, uluslararası tescilin iptal edildiği tarihten
itibaren üç ay içinde yapılması,
(ii) Başvuruda listelenen mal ve hizmetlerin, ilgili Akit Devlet
bakımından uluslararası tescilde yer alan mal ve hizmetler
listesince kapsanması ve,
(iii) Bu başvurunun ücretlere ait hususlar dahil, ilgili mevzuatın bütün
esaslara uygun olması,
şarttır.
Madde 9/E
Madrid (Stockholm) Sözleşmesinin Korunması

(1) Belirli bir uluslararası başvuru ya da belirli bir uluslararası tescil
bakımından menşe Ofisin işbu Protokole ve Madrid (Stockholm) Sözleşmesinin her
ikisine de taraf olan bir Devletin Ofisi olması durumunda, işbu Protokole ve
Madrid (Stockholm) Sözleşmesinin her ikisine de taraf olan başka bir Devleti
ülkesinde işbu Protokol hükümleri geçerli olmayacaktır.
(2) Kurul, dörtte üç çoğunlukla Madrid (Stockholm) Sözleşmesine taraf olan
ülkelerin büyük kısmının işbu Protokole taraf olduğu tarihi izleyen beş yıllık
bir sürenin bitiminden önce olmamak üzere, işbu Protokolün yürürlüğe
girmesinden itibaren on yıllık bir sürenin geçmesinden sonra (1) fıkrayı iptal
edebilir ya da kapsamını daraltabilir. Kuruldaki oylamaya, gerek sözkonusu
Sözleşmenin gerekse işbu Protokolün her ikisine de taraf olan Devletlerin
katılma hakkı vardır.
Madde 10
Kurul
(1) (a) Akit Taraflar, Madrid (Stockholm) Sözleşmesine taraf olan ülkeler
gibi aynı Kurulun Üyesidirler.
(b) Her Akit Taraf, bu Kurulda, vekil delegeler, danışmanlar ve uzmanların
yardımcı olabileceği bir delege ile temsil edilir.
(c) Her Akit tarafın bir delegesinin Birlik fonlarından karşılanan yol ve
ikamet giderleri dışında, her delegasyonunun giderleri, onları atayan Akit
Tarafa aittir.
(2) Kurul, Madrid (Stockholm) Sözleşmesince verilen görevle ek olarak;
(i) İşbu Protokolün uygulanması ile ilgili tüm konuları ele alır;
(ii) İşbu Protokolün revizyonu konusundaki konferansların hazırlığı ile
ilgili olarak Uluslararası Büroya talimat verir, İşbu Protokole
taraf olmayan Birlik ülkelerince yapılan yorumlara gerekli dikkati
gösterir;
(iii) İşbu Protokolün uygulanmasıyla ilgili Yönetmelik hükümlerini kabul
ve tadil eder.
(iv) İşbu Protokolde yer alan diğer uygun görevleri ifa eder.
(3) (a) Her Akit Tarafın Kurulda bir oyu vardır. Yalnızca Madrid
(Stockholm) Sözleşmesinde taraf olan ülkeleri ilgilendiren konularda, işbu
Sözleşmeye taraf olmayan Akit Tarafların oy hakkı yoktur, yalnızca Akit
Taraflarla ilgili konularda da yalnız bunların oy hakkı bulunmaktadır.
(b) Kurulun, belli bir meselede oy hakkı bulunan üyelerinin yarısı, bu
konu üzerindeki oylamanın nisabını oluşturur.
(c) (b) bendi hükümlerine bakılmaksızın, herhangi bir oturumda belli bir
konu üzerinde oy hakkı bulunan Kurul üyelerinin sayısı yarıdan az, ancak bu
konu üzerinde oy hakkı bulunan üyelerin üçte birine eşit ya da daha fazla
olduğu takdirde, Kurul karar verebilir, ancak kendi usulleriyle ilgili
kararlar dışında, tüm bu kararlar, ancak aşağıdaki koşullar yerine getirildiği
zaman yürürlüğe girer. Uluslararası Büro, bu kararları söz konusu konuda oy
verme hakkı bulunan ve fakat temsil edilmeyen Kurul Üyelerine iletir ve
onları, bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde oylarını veya
çekimserliklerini yazılı olarak açıklamaya davet eder. Bu sürenin sonunda, bu
şekilde oylarını veya çekimserliklerini açıklayan üyelerin sayısı, oturumda
nisaba ulaşmada eksik kalan üyelerin sayısına eriştiği takdirde, gerekli
çoğunluk hali elde edilmiş bulunmak kaydı ile, bu kararlar yürürlüğe girer.
(d) Madde 5 (2) (e), 9/E (2), 12 ve 13 (2) hükümlerine tabi bulunan
konularda kurul kararları için üçte iki olumlu oy gerekir.
(e) Çekimserlik, oy sayılmaz.
(f) Bir delege sadece Kurulun bir üyesini temsil edebilir ve onun adına oy
verebilir.
(4) Madrid (Stockholm) Sözleşmesinde hükme bağlanan olağan ve olağanüstü
toplantılara ek olarak, oturum gündemine getirilmesi teklif edilen konular
üzerinde oy hakkı bulunan üyelerin dörtte birinin talebi ile Genel Müdürün
çağrısı üzerine Kurul olağanüstü toplantı akdeder. Böyle bir olağanüstü
toplantının gündemi Genel Müdür tarafından hazırlanır.
Madde 11
Uluslararası Büro
(1) Uluslararası tescil ve buna bağlı görevler ve işbu Protokole göre veya
onunla ilgili diğer idari işler, Uluslararası Büro tarafından icra edilir.
(2) (a) Uluslararası Büro, Kurulun talimatları uyarınca işbu Protokolün
revizyonu konusundaki konferansların hazırlığını yapar.
(b) Uluslararası Büro, devletlerarası resmi kuruluşlar ile ve uluslararası
resmi olmayan kuruluşlar ile, söz konusu revizyon konferanslarının hazırlıklar

için istişarelerde bulunabilir.
(c) Genel Müdür ve onun tarafından görevlendirilen kişiler oy hakkı
bulunmaksızın söz konusu revizyon konferanslarına katılırlar.
(3) Uluslararası Büro, İşbu Protokol ile ilgili kendisine verilen başkaca
görevleri de yürütür.
Madde 12
Mali Kaynaklar
Akit Devletlere yönelik Birlik mali işleri Madrid (Stockholm)
Sözleşmesinin 12. Maddesindeki aynı hükümler ile yönetilir, söz konusu
sözleşmenin 8. Maddesine yapılan bir referans, işbu Protokolün 8. Maddesinde
yapılmış sayılır. Ayrıca, sözü geçen Sözleşmenin 12 (6) (b) Maddesinin
uygulanmasına Akit Kuruluşlar, Kurulun İttifakla aksi yönde bir karar alması
koşulu ile Sınai Mülkiyetin Himayesine dair Paris Sözleşmesi uyarınca katılım
sınıfı 1 (bir)'e ait sayılırlar.
Madde 13
Protokolün Belirli Maddelerinin Tadili
(1) 10, 11 ve 12. Maddelerin ve bu maddenin tadili önerisi herhangi bir
Akit Tarafça ya da Genel Müdür tarafından yapılabilir. Bu öneriler, bunların
Kurulca ele alınmasından en az altı ay önce Genel Müdür tarafından Akit
Taraflara iletilir.
(2) (1). Fıkrada değinilen Maddelerin tadilleri Kurul tarafından kabul
edilir. Tadil, dörtte üç olumlu oy gerektirir, ancak, 10. Maddede ve bu
fıkrada yapılacak bir tadil için beşte dört olumlu oy gerekmektedir.
(3) (1). Fıkrada değinilen Maddelerdeki bir tadil, tadilin kabul edildiği
tarihte Kurulun Üyesi olan ve tadil üzerinde oy kullanma hakkı bulunan
Devletler ve devletlerarası resmi kuruluşların dörtte üçünden, kendi anayasal
usullerine göre hazırlanmış yazılı kabul tebliğnamelerinin Genel Müdür
tarafından alınmasından bir ay sonra yürürlüğe girer. Belirtilen maddelerdeki
kabul edilen herhangi bir değişiklik, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte
Anlaşmaya taraf olan veya daha sonraki bir tarihte Anlamaya taraf olacak tüm
devletleri bağlar.
Madde 14
Protokole Taraf Olma; Yürürlüğe Giriş
(1) (a) Sınai Mülkiyetin Korunmasına dair Paris Sözleşmesi'ne taraf olan
her Devlet işbu Protokole taraf olabilir.
(b) Ayrıca, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi durumunda, her
devletlerarası resmi kuruluş da işbu Protokole taraf olabilir;
(i) Bu kuruluşun en az bir üye Devletinin Sınai Mülkiyetinin Himayesine
dair Paris Sözleşmesine taraf olması;
(ii) Bu kuruluşun, kendi ülkesinde geçerli olan markaların tescili
amacıyla, madde 9/C'de yer alan tebligat kuralına tabi olmayan bir
bölgesel Ofisi bulunması.
(2) (1). Fıkrada değinilen her Devlet veya kuruluş işbu Protokolü
imzalayabilir. İşbu Protokolü imzaladığı takdirde her Devlet veya kuruluş işbu
Protokolün onaylandığını, kabul edildiği ya da benimsendiğini gösterir bir
belgeyi, işbu Protokolü imzalamadıkları takdirde ise Protokole giriş belgesini
tevdi edebilir.
(3) (2). Fıkrada değinilen belgeler Genel Müdüre tevdi edilir.
(4) (a) İşbu Protokol; onama, kabul, benimseme veya girişine ait dört
belgenin tevdi edilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer, bunlardan en az
birinin Madrid (Stockholm) Sözleşmesine taraf olan bir ülke ve en az bir
başkasının Madrid (Stockholm) Sözleşmesine taraf olmayan bir Devlet veya (1)
(b) fıkrasında değinilen kuruluşlardan birisi tarafından tevdi edilmesi
şarttır.
(b) (1). Fıkrada değinilen başka bir Devlet ya da kuruluş için, işbu
Protokol, onun onandığı, kabul edildiği, benimsendiği ya da girildiği
hususunun Genel Müdür tarafından tebliği edildiği tarihten üç ay sonra
yürürlüğe girer.
(5) (1). Fıkrada değinilen her Devlet veya kuruluş onama, kabul benimseme
ya da işbu Protokole giriş belgelerini tevdi ettikleri sırada, işbu Protokolün
yürürlüğe girdiği tarihten önce işbu Protokol uyarınca yapılan bir
uluslararası tescilden ileri gelen korumanın kendilerince kabul
edilemeyeceğini deklare edebilirler.

Madde 15
Feshi İhbar
(1) İşbu Protokol sınırsız olarak yürürlükte kalacaktır.
(2) Her Akit Taraf, işbu Protokolü feshettiği, Genel Müdüre muhatap bir
yürürlüğe girer.
(3) Feshi İhbar, Genel Müdürün tebligatı aldığı günden bir yıl sonra
yürürlüğe girer.
(4) Bu Maddede hükme bağlanan feshi ihbar hakkı, işbu Protokolün bu Akit
Taraf için yürürlüğe girdiği tarihten sonraki beş yılın bitiminden önce bu
Akit Tarafça kullanılamaz.
(5) (a) Bir markanın feshi ihbar eden Devlette veya devletlerarası resmi
kuruluşta feshi ihbarın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan bir
uluslararası tescile tabi bulunması durumunda, bu tescilin maliki aynı
markanın feshi ihbarda bulunan Devletin ya da devletlerarası resmi kuruluşun
ofisinde tescili amacıyla başvuruda bulunabilir ve bu başvuru Madde 3 (4)'e
göre uluslararası tescil öncelikten yararlanmakta ise, bu da aşağıdaki
koşullarla aynı öncelikten yararlanır;
(i) Bu başvurunun, feshi ihbarın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
iki yıl içinde yapılması,
(ii) Bu başvuruda listelen mal ve hizmetlerin, feshi ihbarda bulunan
Devlet ya da devletlerarası resmi kuruluşla ilgili uluslararası
tescilde yer alan mal ve hizmetler listesince kapsanması, ve
(iii) Bu başvurunun ücreti dahil, ilgili yasanın tüm esaslarına uygun
olması.
(b) (a) bendi hükümleri, feshi ihbarın geçerlilik kazandığı ve feshi ihbar
dolayısıyla, bunu yapanın Madde 2 (1) uyarınca uluslararası başvuruda
bulunmaya yetkisiz hale geldiği tarihte, feshi ihbarda bulunan Devlet ya da
devletlerarası resmi kuruluş dışındaki Akit Taraflarda yürürlükte bulunan bir
uluslararası tescile konu teşkil eden bir marka için uygulanır.
Madde 16
İmza; Dil; Tevdi İşlevleri
(1) (a) İşbu Protokol İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde tek
nüsha olarak imzalanır ve Madrid'te imzaya açılma işlemi tamamlandığı zaman
Genel Müdüre tevdi edilir. Her üç dildeki metinler eşit şekilde geçerlidir.
(b) İşbu Protokolün resmi metni, ilgili devletler ve kuruluşlarla istişare
edildikten sonra Genel Müdür tarafından Arapça, Çince, Almanca, İtalyanca,
Japonca, Portekizce ve Rusça dillerinde ve Kurulun tayin edilebilecek diğer
diller ile tespit edilebilir.
(2) İşbu Protokol Madrid'te 31 Aralık 1989'a kadar imzaya açık
tutulacaktır.
(3) Genel Müdür işbu Protokolün imzalı metinlerinin İspanyol Hükümeti
tarafından tasdik olunan iki kopyasını, işbu Protokolün tarafı olabilecek tüm
Devletlere ve devletlerarası resmi kuruluşlara iletilir.
(4) Genel Müdür işbu Protokolü Birleşmiş Milletler Sekreteryasına tescil
ettirir.
(5) Genel Müdür, işbu Protokole taraf olan veya olabilecek tüm Devletler
ve uluslararası kuruluşlara, imzaları, onama, kabul ve benimseme veya giriş
belgeleri tevdiatını, işbu Protokolün ve herhangi bir tadilinin yürürlüğe
girişini, işbu Protokolde hükme bağlanan ihbarları ve feshi ihbarları ve
deklarasyonları tebliğ eder.

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına
İlişkin Locarno Anlaşması
8 Ekim 1968 tarihinde Locarno'da imzalanan Anlaşmanın 28 Eylül 1979
tarihli değişik şekli
MADDE 1
Özel Bir Birlik Kurulması, Uluslararası Sınıflandırmanın Oluşturulması
1- Bu anlaşmayı uygulayan ülkeler özel bir birlik oluşturmuşlardır.
2- Bu ülkeler (Bundan sonra "uluslararası sınıflandırma" denilecektir)
Endüstriyel tasarımlar için tek bir sınıflandırma kabul etmişlerdir.
3- Söz konusu uluslararası sınıflandırma aşağıdakileri içermektedir:
(i) Sınıf ve alt sınıf listesi,
(ii) Endüstriyel tasarımları da içeren alfabetik mal listesi ve bunların
ait olduğu sınıf ve alt sınıflar, (iii) Açıklayıcı notlar.
4- Sınıf ve alt sınıf listesi (aşağıda "Uzmanlar Komitesi" diye anılacak
olan) Madde 3 çerçevesi içinde kurulan Uzmanlık Komitesinin yapmaya yetkili
bulunduğu değişiklikler ve ilavelere tabi, bu Anlaşmanın ekindeki listedir.
5- Malların alfabetik listesi ile açıklayıcı notlar Madde 3 çerçevesi
içinde öngörülen prosedüre uygun olarak Uzmanlar Komitesi tarafından kabul
edilir.
6- Uluslararası sınıflandırma Madde 3 çerçevesi içinde öngörülen prosedüre
uygun olarak Uzmanlar komitesince değiştirilebilir veya ilaveler yapılabilir.
7- a) Uluslararası sınıflandırma İngilizce ve Fransızca dilindedir.
b) Madde 5'de sözü edilen Kurul'un öngöreceği başka dillerdeki resmi
uluslararası sınıflandırma metinleri, ilgili hükümetler ile istişarede
bulunularak (aşağıda "Teşkilat" diye anılacak) Dünya Fikri Mülkiyet
Teşkilatının temelini oluşturan anlaşmada sözü edilen "Uluslararası Büro"
denilen Uluslararası Fikri Mülkiyet Bürosunca saptanır.
MADDE 2
Uluslararası Sınıflandırmanın Kullanımı ve Yasal Kapsamı
1- Bu Anlaşmada öngörülen koşullara tabi olmak üzere, Uluslararası
sınıflandırma yalnızca idari mahiyettedir. Ancak, her ülke, kendi uygun
göreceği yasal kapsamı saptayabilir. Uluslararası sınıflandırmanın, söz konusu
ülkelerde, tasarım için öngörülen korumanın niteliği ve kapsamı açısından Özel
Birliğe üye ülkeleri bağlamayacağı özellikle belirtilmelidir.
2- Özel Birliğe üye her ülke, uluslararası sınıflandırmayı esas ya da
yardımcı bir sistem olarak kullanma hakkını saklı tutar.
3- Özel Birliğe üye ülkelerdeki Ofisler tasarımların emanetine veya
tesciline ilişkin resmi evraklara, resmen yayınladıkları taktirde de, ilgili
yayınlara, tasarımları kendi bünyesinde bulunduran malların ait olduğu
uluslararası sınıflandırmanın sınıfları ile altsınıflarının numaralarını
kaydeder.
4- Alfabetik mal listesine konulmak üzere terimleri seçerken, Uzmanlar
Komitesi, münhasır hakları içerebilecek terimlerin kullanılmaması için makul
titizlik gösterir. Bununla birlikte, alfabetik endekse herhangi bir sözcüğün
konmuş olması, Uzmanlar Komitesinin bunun münhasır haklara tabi olup olmadığı
konusundaki fikrinin beyanını oluşturmaz.
MADDE 3
Uzmanlar Komitesi
1- Uzmanlar Komitesi'ne Madde 1(4), 1(5) ve 1(6)'da öngörülen görevler
verilir. Özel Birliğe üye her ülke, temsil olunan ülkelerin salt çoğunluğu ile
kabul edilecek usul kuralları çerçevesi içinde teşekkül edecek Uzmanlar
Komitesinde temsil olunur.
2- Uzmanlar Komitesi, Alfabetik liste ve açıklayıcı notları Özel Birlik
Üyesi ülkelerin salt çoğunluk oyları ile kabul eder.
3- Uluslararası sınıflandırma ile ilgili yapılacak değişiklikler ya da
ilave önerileri, özel Birlik Üyesi herhangi bir ülkenin Ofisi ya da
Uluslararası Büro tarafından talep edilebilir. Bir ofisten gelecek bir öneri,
söz konusu Ofis tarafından Uluslararası Büroya bildirilir. Ofislerden ve
Uluslararası Bürodan gelecek öneriler, bunları inceleyecek Komitenin
oturumundan en geç iki ay önce Uzmanlar Komitesine Bildirilir.
4- Uluslararası sınıflandırmada yapılacak değişiklikler ve ilavelerin
kabulüne ilişkin Uzmanlar Komitesi kararları, Özel Birliğe üye ülkelerin salt
çoğunluğu ile alınır. Bununla birlikte bu gibi kararlarda, yeni bir mal

sınıfının tesisi ya da malların bir sınıftan bir diğerine aktarılması söz
konusu olduğunda oy birliği gerekir.
5- Bir uzman, dilerse, oyunu posta ile gönderme hakkına sahiptir.
6- Bir ülke, Uzmanlar komitesinin belli bir oturumu için temsilci tayin
etmediği takdirde ya da tayin olunan uzman oyunu oturum süresince veya
Uzmanlar Komitesinin usul kurallarında öngörülen süre içinde kullanmadığı
taktirde, ilgili ülke Komitenin kararını kabul etmiş sayılır.
MADDE 4
Sınıflandırmanın, Sınıflandırmada Yapılacak Değişikliklerin
ve İlavelerin Bildirilmesi ve Yayınlanması
1- Malların alfabetik listesi ile Uzmanlar komitesinin kabul ettiği
açıklayıcı notlar ve Komitece karar verilen değişiklikler veya ilaveler
Uluslararası Büro tarafından Özel Birliğe üye ülkelerdeki ofislere bildirilir.
Uzmanlar komitesi kararları, bildiri alınır alınmaz yürürlüğe girer. Ancak,
söz konusu kararlarda yeni bir mal sınıfı tesisi ya da malların bir sınıftan
diğerine aktarımı söz konusu ise, söz konusu bildiri tarihinden itibaren altı
aylık bir süre içinde yürürlüğe girer.
2- Uluslararası sınıflandırmanın emanetcisi sıfatıyla Uluslararası Büro
yürürlüğe girmiş bulunan değişiklikler ile ilaveleri listeye dahil eder.
Değişiklikler ve ilaveler Kurul'un belirleyeceği gazetelerde yayımlanır.
MADDE 5
Özel Birlik Genel Kurulu
1- a) Özel Birliğin, Birliğe üye ülkelerden oluşan bir Genel Kurulu
vardır.
b) Özel Birliğe üye her ülke hükümeti, yardımcı delegeler, danışmanlar ve
uzmanlardan yardım alabilecek bir temsilci tarafından temsil olunur.
c) Delegasyonların yapacağı masraflar onu tayin etmiş bulunan ilgili
hükümet tarafından üstlenilir.
2- a) Madde 3 hükümleri çerçevesi içinde, Genel Kurul:
(i) Özel Birliğin idamesi ve gelişimi ile işbu Anlaşmanın uygulanmasına
ilişkin bütün işlere bakar;
(ii) Revizyon konferanslarının hazırlanması konusunda Uluslararası Büroya
yönerge verir;
(iii) Özel Birlik hakkında (aşağıda "Genel Müdür" diye anılacak olan)
Teşkilat Genel Müdürünün raporlarını ve faaliyetlerini inceler, onaylar ve
Özel Birliğin yetkisi çerçevesindeki konularla ilgili her türlü talimatı
kendisine verir;
(iv) Programı saptar ve Özel Birliğin iki yıllık bütçesini kabul eder ve
mali yıl sonu hesaplarını onaylar;
(v) Özel Birliğin mali yönetmeliklerini kabul eder;
(vi) İngilizce ve Fransızca dışındaki dillerde yazılmış bulunan
uluslararası sınıflandırmanın resmi metinlerinin hazırlanmasına karar verir;
(vii) Madde 3'e göre kurulmuş bulunan Uzmanlar Komitesine ilaveten, Özel
Birliğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli göreceği başka uzman
komiteleri ve çalışma grupları tesis eder;
(viii) Özel Birliğin üyesi olmayan ülkelerden ve hükümetler arası ve
uluslararası resmi olmayan kuruluşlardan hangilerinin toplantılara gözlemci
olarak katılacağına karar verir;
(ix) Madde 5-8'de yapılacak değişiklikleri kabul eder;
(x) Özel Birliğin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik her türlü uygun
diğer işleri yapar;
(xi) Bu anlaşma çerçevesi içindeki başka uygun işlevleri yerine getirir.
b) Teşkilat tarafından yönetilen başka Birlikleride ilgilendiren konular
hakkında, Kurul, kararlarını Teşkilat Koordinasyon Komitesinin görüşünü
aldıktan sonra verir.
3- a) Kurulun her bir üye ülkesi bir oy hakkına sahiptir.
b) Kurulun üye ülkelerinin yarısı yeter sayıyı oluşturur.
c) (b) Altparagraf hükümlerine rağmen herhangi bir oturumda temsil olunan
ülke sayısı yarıdan az, ancak Kurulu oluşturan ülkelerin üçte birine eşit veya
daha fazla ise, Kurul karar alabilir, ancak kendi prosedürü hakkındaki
kararlar dışındaki bu gibi bütün kararlar aşağıdaki koşulların yerine
getirilmesiyle yürürlüğe girer. Uluslararası Büro söz konusu kararları, Kurul
üyesi temsil edilmemiş bulunan ülkelere bildirir ve bildiri tarihinden
itibaren üç aylık bir süre içinde oylarını vermeye veya çekimserliklerini

bildirmeye davet eder. Eğer, bu dönemin sonunda, bu yolla oyunu veya
çekimserliğini bildiren ülke sayısı, oturumun kendindeki yeterli çoğunluğa
erişmek için eksik olan ülke sayısını bulduğu takdirde, aynı zamanda yeterli
çoğunluk hala mevcut bulunması şartıyla, yürürlüğe girer.
d) Madde 8 (2) hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Kurulun kararlarının
geçerli olması verilen oyların üçte ikisini gerektirir.
e) Çekimserlik oy sayılmaz.
f) Bir delege ancak bir ülkeyi temsil edebilir ve o ülke adına oy
kullanabilir.
4- a) Kurul Genel Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak iki takvim yılında
bir oturumunu yapar, bunu, olağanüstü bir durum olmadığı takdirde Teşkilatın
Genel Kurul'unun topladığı aynı dönem ve yerde gerçekleştirir.
b) Kurul, Kurul'a üye ülkelerin dörtte birinin talebi üzerine Genel
Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.
c) Oturum gündemini Genel Müdür hazırlar.
5- Kurul kendi çalışma kurallarını kendi belirler.
MADDE 6
Uluslararası Büro
1- a) Özel Birliğe ilişkin idari görevler Uluslararası Büroca yapılır.
b) Özellikle, Uluslararası Büro toplantıları hazırlar ve Kurul
sekreterliğini, Uzmanlar Komitesini ve Kurul veya Uzmanlar Komitesince
gerçekleştirilebilecek bu gibi diğer uzman komitelerini ve çalışma gruplarını
düzenler.
c) Genel Müdür, Özel Birliğin en üst kademe yöneticisi olup Özel Birliği
temsil eder.
2- Genel Müdür ile kendisi tarafından tayin edilen herhangi bir üst kademe
yöneticisi, Kurulun veya Uzmanlar Komitesinin tesis edebileceği bu gibi başka
komiteler veya çalışma gruplarının bütün toplantılarına oy hakkı olmadan
katılabilir. Genel Müdür veya onun tayin edeceği yüksek kademeli bir yönetici
söz konusu organların resen sekreterlik görevini üstlenir.
3- a) Uluslararası Büro, Kurul'un talimatları uyarınca, Madde 5-8 hariç,
Anlaşmanın hükümlerinin revizyon konferansları için hazırlıklar yapar.
b) Uluslararası Büro revizyon konferanslarının hazırlıkları konusunda
hükümetler arası ve uluslararası resmi olmayan örgütlere danışabilir.
c) Genel Müdür ve Genel Müdürce tayin olunan kişiler söz konusu
konferanslardaki müzakerelere oy hakkı olmadan katılır.
4- Uluslararası Büro kendisine verilen başka her türlü görevi yerine
getirir.
MADDE 7
Gelirler
1- a) Özel Birliğin bir bütçesi olur.
b) Özel Birliğin bütçesi Özel Birliğe ait gelir ve giderleri, Birliklerin
ortak gidir bütçesine katkısını ve, söz konusu olduğu takdirde, Teşkilat
konferansının bütçesinin emrine verilen meblağı içerir.
c) Sadece Özel Birliğin olmayan, aynı zamanda Teşkilat tarafından
yönetilen bir yada birden çok Birliğin giderleri birliklerin ortak gideri
addolunur. Özel Birliğin bu gibi ortak giderlerdeki payı, Özel Birliğin söz
konusu sendikalardaki menfaatı ile orantılı olacaktır.
2- Özel Birliğin bütçesi, Teşkilatın yönettiği diğer birliklerin
koordinasyon gereksinimleri göz önünde tutularak saptanır.
3- Özel Birliğin bütçesi aşağıdaki kaynaklardan finanse edilir:
(i) Özel Birliğe üye ülkelerin aidatları:
(ii) Uluslararası Büronun, Özel Birlik ile ilgili yaptığı hizmetler
karşılığı aldığı ücret ve harçlar:
(iii) Özel Birlik ile ilgili, Uluslararası Büronun yayınlarının satışından
veya bunların telif haklarından sağlanan gelirler;
(iv) Hibeler, ölüme bağlı tasarrufla yapılan bağışlar ve sübvansiyonlar;
(v) Kiralar, faiz ve diğer çeşitli gelirler.
4- a) Fıkra (3) (i) de sözü edilen aidatın saptanması amacıyla Özel Birlik
üyesi her ülke, Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris birliğinde ait olduğu
sınıfa dahil olacak ve yıllık aidatlarını, sözü edilen Birlikteki söz konusu
sınıf için saptanmış bulunan aynı birim sayısı temeli üzerinden ödeyecektir.
b) Özel Birlik üyesi her bir ülkenin yıllık aidatı, birimlerinin
sayısının, tüm aidat ödemeyen toplam birimlere olan oranı kadar tüm üyelerce
Özel Birlik bütçesine ödenecek toplam aidatın oranındaki meblağ olacaktır.

c) Aidatlar her yılın Ocak ayının birinde ödenir.
d) Ödenmemiş geçmiş aidatları bulunan bir ülke, eğer birikmiş aidatlarının
tutarı, geçen tam iki yıla ait aidatlar tutarına eşitse veya bu tutarı
aşıyorsa Özel Birliğin hiç bir organında oy kullanamaz. Bununla birlikte, Özel
Birliğin herhangi bir organı, ödemedeki gecikmenin olağandışı ve önlenemeyecek
durumlardan ileri geldiği kanıtlanırsa, ve kanıtlandığı sürece, söz konusu
ülkenin bu organda oy kullanmaya devam etmesine müsaade edebilir.
e) Bütçe, yeni mali yılın başlangıcından önce kabul edilmediği takdirde,
mali nizamnamelerde öngörüldüğü üzere önceki yılın bütçesi ile aynı düzeyde
olur.
5- Özel Birlik ile ilgili olarak Uluslararası Büronun yapacağı hizmetler
karşılığı ödenecek ücret ve harçlar, meblağı saptanarak Genel Müdür tarafından
Kurul'a bildirilecektir.
6- a) Özel Birliğin, her bir ülkece Özel Birliğe yapılacak tek bir ödeme
ile oluşacak bir işletme sermayesi fonu bulunacaktır. Fon yetersiz kaldığı
takdirde, Kurul onu artırma kararı alır.
b) Herbir ülkenin söz konusu fona ilk olarak ödeyeceği meblağ veya bunda
yapılacak artıştaki payı, söz konusu ülkenin, fonun tesis edildiği ya da onu
artırma kararının alındığı yıla ilişkin olarak ödediği aidat ile orantılı
olacaktır.
c) Ödemenin oranı ve koşulları Genel Müdürün önerisi üzerine ve Teşkilatın
Koordinasyon Komitesinin tavsiyesini aldıktan sonra Kurulca tespit
olunacaktır.
7- a) Teşkilat merkezinin bulunduğu ülke ile imzalanan merkez ofis
anlaşmasında işletme sermayesi fonunun yetersiz olduğu durumlarda, ülkenin
avans ödemelerinde bulunacağı öngörülecektir. Bu avans ödemelerinin tutarı ile
koşulları, her defasında, söz konusu ülke ile teşkilat arasında imzalanacak
ayrı ayrı sözleşmelerin konusu olacaktır.
b) Alt paragraf (a)'da sözü edilen ülke ile Teşkilat her biri yazılı ihbar
ile avans verme yükümlülüğünden imtina etme hakkında sahiptir. Bu itiraz
ihbarda bulunulan yılın sonundan itibaren üç yıl sonra yürürlük kazanır.
8- Hesapların denetimi Özel Birlik üyesi ülkelerin biri ya da daha çoğu
tarafından yapılabileceği gibi, mali yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde
şekilde dış denetimcilerce de yapılabilir. Denetimciler, kendilerinin de
muvafakatiyle Kurul tarafından saptanır.
MADDE 8
Madde 5 ile 8'de Yapılacak Değişiklikler
1- Madde 5, 6, 7 ile bu Maddede yapılması düşünülen değişiklik önerileri
Özel Birliğe üye herhangi bir ülke tarafından yapılabileceği gibi Genel Müdür
tarafından da yapılabilir. Bu gibi öneriler Genel Müdür tarafından, Özel
Birlik üyesi ülkelere, önerilerin Kurulca ele alınmasından en az altı ay önce
bildirilir.
2- Fıkra (1) de sözü edilen maddelerdeki değişiklikler Kurul tarafından
kabul olunur. Kabul, atılan oyların dörtte üçünü gerektirir, ancak Madde 5'de
ve bu fıkrada yapılacak herhangi bir değişiklik atılan oyların beşte dördünü
gerektirecektir.
3- Fıkra (1)'de söz edilen maddelerde yapılacak herhangi bir değişiklik,
yazılı ihbarın değişikliğin kabul edildiği sırada Özel Birlik üyesi ülkelerin
dörtte üçünden gelecek mütekabil anayasal süreçleri çerçevesinde yapılacak
kabulün Genel Müdürce teslim alınmasından bir ay sonra yürürlüğe girer. Bu
şekilde kabul olunan söz konusu maddelerde yapılacak herhangi bir değişiklik,
değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte Özel Birlik üyesi olan veya daha
sonraki bir tarihte üye olmuş olan bütün ülkeleri bağlar, ancak Özel Birlik
üyesi ülkelerin mali yükümlülüklerinin artıran herhangi bir değişiklik, söz
konusu değişikliği kabul ettiklerini bildirmiş olan ülkeleri bağlar.
MADDE 9
Onaylama ve Katılma, Yürürlüğe Girme
1- Bu Anlaşmayı imzalamış bulunan Sınai Mülkiyetin Himayesine Dair Paris
Sözleşmesine taraf her ülke anlaşmayı onaylayabilir, imzalanmamış ise,
katılabilir.
2- Onay ve katılma evrakı Genel Müdüre verilir.
3- a) Onay veya katılma evraklarını vermiş bulunan ilk beş ülke ile ilgili
olarak bu Anlaşma, bu gibi evrakın beşincisinin verilmesinden üç ay sonra
yürürlüğe girer.

b) Başka bir ülke söz konusu olduğunda, onay veya katılım evrakında daha
sonraki bir tarih belirtilmediği sürece, bu Anlaşma, onayının veya katılımının
Genel Müdürce bildirilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer. Daha sonraki bir
tarih belirtildiği takdirde, bu Anlaşma söz konusu ülke için belirlenen söz
konusu tarihte yürürlüğe girer.
4- Onay veya katılım kendiliğinden bu Anlaşmanın bütün maddelerinin
kabulünü ve tüm avantajlarından yararlanmayı ifade eder.
MADDE 10
Anlaşmanın Yürürlüğü ve Süresi
Bu Anlaşmanın yürürlüğü ve süresi Sınai Mülkiyetin Himayesine Dair Paris
Sözleşmesi ile aynıdır.
MADDE 11
Madde 1-4 ve 9-15 Revizyonu
1- İşbu Anlaşmanın 1-4 ile 9-15 maddeleri, arzu edilen iyileştirmelerin
getirilebilmesi için revizyona tabi tutulabilir.
2- Her bir revizyon Özel Birliğe üye ülkelerin temsilcilerinin yapacağı
toplantıda ele alınır.
MADDE 12
Anlaşma Feshi
1- Her ülke Genel Müdüre ihbarda bulunarak Anlaşmadan çekildiğini
bildirebilir. Böyle bir karar ancak kararı bildiren ülkeyi ilgilendirir,
Anlaşma Özel Birliğin diğer ülkeleri için aynı şekilde geçerli kalır.
2- Fesih, Genel Müdürün fesih bildirimini aldığı tarihten bir yıl sonra
geçerlik kazanır.
3- Bu Maddede öngörülen fesih hakkı herhangi bir ülke tarafından Özel
Birliğin üyesi olduğu tarihten itibaren beş yıl geçmeden kullanılamaz.
MADDE 13
Ülkeler
Sınai Mülkiyetin Himayesine Dair Paris Sözleşmesinin Madde 24 hükümleri bu
Anlaşma içinde geçerlidir.
MADDE 14
İmzalanma, Diller ve Bildirimler
1- a) Bu Anlaşma ikisinin de asıl kabul edildiği İngilizce ve Fransızca
olarak tek suret halinde imzalanarak İsviçre Hükümetine tevdi olunacaktır.
b) Bu Anlaşma 30 Haziran 1969 tarihine kadar Bern kentinde imzaya açık
tutulacaktır.
2- Resmi metinler, Kurulun tayin edebileceği diğer dillerde, ilgili
hükümetler ile istişarede bulunulduktan sonra saptanarak Genel Müdürce o dilde
hazırlanır.
3- Genel Müdür, bu Anlaşmanın imzalı metninin, İsviçre Hükümetince
tasdikli iki suretini, onu imzalayan ülkelerin hükümetlerine, talep halinde de
başka herhangi bir ülkenin hükümetine iletir.
4- Genel Müdür, bu Anlaşmayı Birleşmiş Milletler Sekreterliğine tescil
ettirecektir.
5- Genel Müdür, Özel Birliğe üye tüm ülkelerin hükümetlerine, Anlaşmanın
yürürlük, imza, onay ve katılım evrakları ile Anlaşma değişikliklerinin kabulü
tarihi ile söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihlerini ve fesih
kararlarını bildirecektir.
MADDE 15
Geçici Hüküm
Birinci Genel Müdür mevkiine geçinceye kadar bu Anlaşmada Teşkilatın
Uluslararası Bürosuna veya Genel Müdüre yapılacak atıflar, sırasıyla
Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Birleşik Bürolarına veya
Müdürüne yapılmış addolunur.

Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi
Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda
Budapeşte Anlaşması
28 Nisan 1977'de Budapeşte'de yapılmış
ve 26 Eylül 1980'da tadil edilmiştir.
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Madde 1
Birliğin Kuruluşu
İşbu Anlaşmanın tarafı olan Devletler (bundan böyle "Taraf Devletler"
olarak anılacaktır) patent işlemleri amacıyla mikroorganizmaların tevdi
edilmesinin uluslararası kabulü için bir Birlik oluştururlar.
Madde 2
Tanımlar
Bu Anlaşma ve Yönetmeliğin uygulanmasında;
(i) "patent" deyimi; buluşlara ait patentler buluş sahipleri
sertifikaları, faydalı model sertifikaları, faydalı modeller, ek patentler
veya sertifikalar, eklere ait buluş sahipleri sertifikaları ve eklere ait
faydalı model sertifikaları anlamına gelir.
(ii) "mikroorganizmaların tevdi edilmesi" deyimi, bu sözcüklerin yer
aldığı metinlere göre işbu anlaşma ve Yönetmelik çerçevesinde aşağıdaki
işlemlerin yapılması anlamına gelir; mikroorganizmaların uluslararası bir
emanet kurumuna verilmesi, orada bunların alınması ve kabul edilmesi, veya bu
mikroorganizmaların uluslararası emanet kurumunda saklanması ya da söz konusu
verme ve depolamanın her ikisi anlamına gelir;
(iii) "patent işlemleri" patent başvurusu veya patent ile ilgili idare ve
hukuki işlemler anlamına gelir;
(iv) "patent işlemleriyle ilgili yayın" patent başvurularının veya bir
patentin resmen yayını veya toplumun incelenmesine resmen açılması anlamına
gelir;
(v) "devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşu" deyimi, Madde 9 (1) uyarınca
bir deklarasyonu dosyalayan kuruluşu ifade eder;
(vi) "Sınai Mülkiyet Ofisi" deyimi, patent vermeye yetkili bir Taraf
Devlet Dairesi veya devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşu anlamına gelir;
(vii) "Tevdi Kurumu" mikroorganizmaların alınması, kabulü ve saklanmasını
sağlayan ve bunların numunelerini sağlayan kurum anlamına gelir;
(viii) "Uluslararası Tevdi Kurumu"^; madde 7'de hükme bağlandığı üzere,
uluslararası Tevdi Kurumu statüsünü kazanmış bir Tevdi kurumunu ifade eder;
(ix) "Tevdi eden kimse" deyimi; mikroorganizmaları, onları alacak ve kabul
edecek bir uluslararası tevdi kurumuna veren gerçek veya tüzel bir kişi ve
onların hak sahibi halefleri anlamını taşır;
(x) "Birlik" Madde (1)'de değinilen Birlik demektir.
(xi) "Meclis" Madde 10'da değinilen Meclisi ifade eder.
(xii) "Kuruluş" deyimi; Dünya Fikri Haklar Kuruluşu'nu ifade eder;
(xiii) "Uluslararası Büro" deyimi; Kuruluşun Uluslararası Bürosu anlamına
gelir ve varolduğu sürece Fikri Mülkiyeti Koruma Birleşik Uluslararası
Bürosudur (BIRPI);
(xiv) "Genel Müdür"; Kuruluş Genel Müdürü'nü ifade eder;
(xv) "Yönetmelik", Madde 12'de değinilen Yönetmelik anlamına gelir.
BÖLÜM 1
ESAS HÜKÜMLER
Madde 3
Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin
Kabulü ve Sonuçları
(1) (a) Patent işlemleri amacıyla mikroorganizmaların saklanmasına izin
veren ya da talep eden Taraf Devletler, bu amaçla mikroorganizmaların
uluslararası bir Tevdi kurumunda saklanmasını kabul ederler. Bu kabul,
saklanmanın tanınmasını ve uluslararası tevdi kurumunca belirlenen tevdi
edilme tarihini kapsadığı gibi numune olarak verilen şeyin, mikroorganizmanın
bir numunesi olduğu gerçeğinin kabulünü de içerir.
(b) Her Taraf Devlet (a) fıkrasında değinilen uluslararası Tevdi Kurumu
tarafından verilen depozitoya makbuzunun bir kopyasını talep edebilir.
(c) İşbu Anlaşmada ve Yönetmelikte düzenlenen konular bakımından hiçbir
Taraf Devletten bu Anlaşmada ya da Yönetmelikte hükme bağlanan hususlardan
başka veya onlara ek kurallara uyması istenemez.

Madde 4
Yeni Tevdi
(1) (a) Uluslararası Tevdi kurumunun, özellikle aşağıdaki nedenler ile
emanetteki mikroorganizmanın numunesini verememesi halinde, kurum, numune
veremeyeceği hususunu tespit eder. Etmez, durumu nedenleriyle birlikte tevdi
edene bildirir ve tevdi eden (2). Fıkra ile bu fıkra hükümleri çerçevesinde,
ilk olarak verilen mikroorganizma yerine bir mikroorganizma tevdi etmek
hakkını elde eder. (i) söz konusu mikroorganizma artık yaşamıyorsa, veya
(ii) numune verilmesi, bunların yurt dışına gönderilmesi
gerektiriyor ve numunenin yurt dışında teslimi ihracat ya da
ithalat kısıtlamaları ile engelleniyorsa
(b) Yeni numune ilk numunenin verildiği uluslararası tevdi kurumunca
verilir; ancak;
(i) ilk tevdiatın yapıldığı kurumun, ister tamamen ister tevdi edilen
mikroorganizmaların mensup olduğu bir mikroorganizma türü ile ilgili olarak
kısmen uluslararası kurumu olma statüsünden uzaklaşması veya tevdi edilen
mikroorganizmalarla ilgili olarak faaliyetlerini geçici veya sürekli olarak
durdurması halinde, yeni numune başka bir uluslararası tevdi kurumuna verilir;
(ii) keza (a) (ii) bendinde belirlenen durumda da yine başka bir
uluslararası tevdi kurumuna tevdi edilir.
(c) Yeni tevdiatın, tevdi eden kimse tarafından imzalı ve yeni tevdi
edilen mikroorganizmanın, ilk tevdi edilen mikroorganizmanın aynı olduğunu
kanıtlayan bir belge ile birlikte yapılması gereklidir. Tevdi eden kimsenin
kanıtına itiraz edildiği takdirde ispat yükümlülüğü ilgili yasa ile tespit
edilir.
(d) (a) ile (c) ve (e) bentlerine tabi olarak yeni tevdiat, ilk olarak
emanete verilen mikroorganizmaların canlılığı ile ilgili tüm önceki belgelerin
mikroorganizmaların canlı olduğunu belirttiği ilk tevdiatın yapıldığı tarihte
ve (a) bendinde değinilen bildirimi aldığı tarihten sonraki üç ay içinde
verilmiş gibi işleme tabi tutulur.
(e) (b) (i) bildirimi (bendi hükmünün uygulanması ve tevdi eden kimsenin A
() bendinde belirlenen (b) bendinde değinilen kısıtlama veya durdurma
işlemlerinin Uluslararası Büro tarafından yayınlandığı tarihten sonraki altı
ay içinde almaması halinde, (d) bendinde işaret edilen üç aylık süre limiti,
söz konusu yayın tarihinden itibaren hesaplanır.
(2) (1) (a) fıkrasında açıklanan hak, tevdi edilen mikroorganizmaların
başka bir uluslararası tevdi kurumuna aktarılmış olması halinde, bu kurum söz
konusu mikroorganizmaların numunelerini verecek pozisyonda olduğu sürece
mevcut olmayacaktır.
Madde 5
İhracat ve İthalat Kısıtlamaları
Her Taraf Devlet, belli türdeki mikroorganizmaların ülkesine ithalatı ve
ülkesinden ihracatı kısıtlandığı zaman, bu kısıtlamanın işbu Anlaşma
çerçevesinde tevdi edilen veya tevdi edilmek üzere gönderilen
mikroorganizmalara uygulanması ancak, bu kısıtlamanın ulusal güvenlik ya da
sağlık veya çevre için tehlike oluşturması bakımından gerekli olduğu takdirde
yapılmasının arzu edildiğini kabul eder.
Madde 6
Uluslararası Tevdi Kurumunun Statüsü
(1) Uluslararası Tevdi kurumunun statüsünü nitelemek üzere, herhangi bir
tevdi kuruluşunun bir Taraf Devlet ülkesinde yerleşik olması ve bu Devlet
tarafından söz konusu kuruluşun (2). Fıkrada belirtilen kurallara uyduğu ve
uymaya devam edeceği hususunda verilen güvencelerden yararlanması gerektiği
ifade edebilir. Bu güvenceler keza, devletlerarası bir sınai mülkiyet kuruluşu
tarafından da verilebilir; bu takdirde tevdi kuruluşu, bu kuruluşun üyesi olan
Devletin
ülkesinde yerleşik olmalıdır.
(2) Tevdi kuruluşu, uluslararası Tevdi kurumu sıfatıyla
(i) Sürekli bir kuruluş olması;
(ii) İşbu anlaşma uyarınca bilimsel ve idari görevlerini yerine getirmek
üzere Yönetmelikte belirlenen personele ve tesislere sahip bulunmak;
(iii) tarafsız ve objektif olmak
(iv) Tevdi etmek amacıyla her tevdi eden kişiye karşı aynı koşullarla
hazır durumda olmak
(v) herhangi veya belirli tür mikroorganizmaları yönetmelikte
tanımlandığı şekilde kabul etmek, canlılıklarını incelemek ve

saklamak,
(vi) Yönetmelikte belirtildiği üzere tevdi eden kimseye herhangi bir
makbuz ve talep edilen herhangi bir yaşama durumuyla ilgili rapor
vermek;
(vii) Yönetmelikte belirlendiği üzere, tevdi edilen mikroorganizmalarla
ilgili olarak gizlilik gereklerine uymak;
(viii) Yönetmelikte açıklanan koşullar çerçevesinde ve usullere uygun
olarak tevdi edilen mikroorganizmalardan numuneler vermek,
durumundadır.
(3) Yönetmelik, aşağıdaki hallerde alınacak önlemleri belirler;
(i) uluslararası bir tevdi kurumu, tevdi edilen mikroorganizmalarla ilgili
işlevlerinin ifasını geçici ve ya kesin olarak bıraktığı veya verilen
güvenceler çerçevesinde kabul etmek durumunda olduğu türdeki
mikroorganizmaları reddettiği zaman;
(ii) bir uluslararası tevdi kurumunun, uluslararası tevdi kurumu olma
statüsünün sona erdiği veya kısıtlandığı zaman.

Madde 7
Uluslararası Tevdi Kurumu Statüsünün Kazanılması
(1) (a) Bir tevdi kuruluşu, bu kuruluşun yerleşik bulunduğu taraf Devlet
tarafından Genel Müdüre gönderilen bir bildiri ile ve bu bildiriye ekli ve bu
kuruluşun Madde 6 (2)'de belirtilen kurallara uyduğunu ve uymaya devam
edeceğini belgeleyen bir teminat deklarasyonu ile uluslararası tevdi kurumu
statüsünü kazanır. Bu statü, aynı zamanda, söz konusu deklarasyonu içeren
Genel Müdüre gönderilen bir bildirinin bir devletlerarası sınai mülkiyet
kuruluşu tarafından yapılması suretiyle de kazanılabilir.
(b) Bu bildiri keza, tevdi kuruluşu ile ilgili Yönetmelikte hükme bağlanan
bilgileri içereceği gibi, uluslararası tevdi kurumu statüsünün hangi tarihte
yürürlüğe gireceğini de belirtir.
(2) (a) Bu bildirinin gerekli deklarasyonu içerdiği ve istenilen bütün
bilgilerin alındığı hususları Genel Müdür tarafından tespit edildiğinde, bu
bildiri, Uluslararası Büro tarafından derhal yayınlanır.
(b) Uluslararası tevdi kurumu statüsü, bildirinin yayını tarihinden
itibaren ve (1) (b) fıkrasında bir tarih belirlenmiş ve bu tarih bildirinin
yayın tarihinden sonraki bir tarih ise, o tarihten itibaren kazanılır.
(3) (1) ve (2). Fıkralardaki işlemler ile ilgili açıklayıcı bilgiler,
Yönetmelikte belirtilir.
Madde 8
Uluslararası Tevdi Kurumu
Statüsünün Sona Ermesi ve Kısıtlaması
(1) (a) Herhangi bir Taraf Devlet veya devletlerarası sınai mülkiyet
kuruluşu, herhangi bir kurumun, uluslararası Tevdi kurumu statüsünün,
Madde 6'da belirtilen esaslara uymadığı veya artık uymamakta olduğu
gerekçelerine dayanarak sona erdirilmesi ya da belli türde mikroorganizmalarla
kısıtlanmasını Meclisden talep edebilir. Ancak, böyle bir talep, Madde 7 (1)
(a)'da değinilen deklarasyonu veren uluslararası tevdi kurumu için bir Taraf
Devlet veya devletlerarası bir sınai mülkiyet kuruluşu tarafından yapılamaz.
(b) (a) bendi uyarınca böyle bir talepte bulunmadan önce, taraf devlet
veya devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşu, Genel Müdür aracılığı ile
düşünülen talebin nedenlerini, Madde 7 (1)'de değinilen bildiriyi veren Akit
Devlete veya devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşuna tebliğ eder, böylece bu
Devlet ya da kuruluş söz konusu tebligat tarihinden sonraki altı ay içinde,
tasarlanan talebin yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır.
(c) Meclis, yapılan talebin uygun olduğunu tespit ederse, (a) bendinde
değinilen kurumun, uluslararası tevdi kurumu statüsünü sona erdirmeye ya da
belli türdeki mikroorganizmalarla kısıtlamaya karar verir. Meclisin bu taleple
ilgili kararının alınması için üçte iki çoğunluğunun olumlu oyu gereklidir.
(2) (a) Madde 7 (1) (a) uyarınca deklarasyon vermiş bulunan Taraf Devlet
veya devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşu, teminatların tamamen veya belli
ölçüde uygulanamayacak duruma gelmesi nedeniyle, evvelce vermiş oldukları
deklarasyonu Genel Müdüre gönderdikleri bir yazı ile tamamen ya da belli
türdeki mikroorganizmalara münhasır olmak üzere geri alırlar.
(b) Böyle bir bildiri deklarasyonun tamamına ait olduğu takdirde,
Yönetmelikte belirlenen tarihten itibaren uluslararası emanet kurumu
statüsünün sona ermesini, yalnızca bazı tür mikroorganizmalarla ilgili ise, bu

statünün o kısma tekabül eden bölümünün kaldırılmasını gerektirir.
(3) (1) ve (2). Fıkradaki işlemler ile ilgili ayrıntılı bilgiler
Yönetmelikte gösterilir.
Madde 9
Devletlerarası Sınai Mülkiyet Kuruluşları
(1) (a) Bazı Devletlerin bölgesel patentleri vermek üzere görev verdikleri
ve üye Devletlerinin Sınai Mülkiyetin Korunması için Uluslararası (Paris)
Birliğinin üyesi bulunduğu devletlerarası kuruluş, Genel Müdür tarafından
dosyalanmak üzere
Madde 3 (1) (a)'da hükme bağlanan yükümlülüğünü, Madde 3 (2)'de belirtilen
esaslarla ilgili yükümlülükleri, ve devletlerarası sınai mülkiyet
kuruluşlarına uyulan işbu Anlaşma ve Yönetmelik hükümlerinin gereklerini kabul
ettiğine dair bir deklarasyon verir. Madde 16 (1) uyarınca işbu anlaşmanın
yürürlüğe girdiği tarihten önce dosyalanması halinde, önceki cümlede
belirtilen deklarasyonda o tarihte yürürlüğe girer. Söz konusu deklarasyonun
bu tarihten sonra dosyalanması durumunda ise, deklarasyonda daha ileri bir
tarih belirlenmemiş olduğu takdirde, dosyalandıktan üç ay sonra geçerlilik
kazanır. Ayrı bir tarih deklarasyonda gösterilmiş ise, gösterilen tarihte
yürürlüğe girer.
(b) Sözü geçen kuruluş, Madde 3 (1) (b)'de değinilen hakkı haizdir.
(2) İşbu Anlaşmanın veya Yönetmeliğin devletlerarası sınai mülkiyet
kuruluşlarına etkili olan herhangi bir hükmünün revize veya tadil edilmesi
halinde herhangi bir devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşu, (1). Fıkrada
değinilen deklarasyonu Genel Müdüre yapacağı bir tebligat ile geri alabilir.
Geri alma aşağıdaki tarihlerde yürürlüğe girer:
(i) tebligatın revizyon ya da tadilin yürürlüğe girmesinden önceki bir
tarihte alınması halinde, revizyon ya da tadil tarihinde,
(ii) tebligatın (i) bendinde değinilen tarihten sonra alınması durumunda
ise, tebligatta belirlenen tarihte, veya böyle bir tarih gösterilmemiş
ise, tebligatın alındığı tarihten üç ay sonra.
(3) (2). Fıkrada değinilen duruma ilave olarak ayrıcı, herhangi bir
devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşu (1) (a) fıkrasında değinilen
deklarasyonunu Genel Müdüre muhatap bir tebligat ile geri alabilir. Bu geri
alma, Genel Müdürün tebligatı aldığı tarihten iki yıl sonra geçerli olur.
Deklarasyonun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir süre
içerisinde, bu fıkra hükmüne dayanılarak yapılacak deklarasyonu geri alma
tebligatı verilemez.
(4) Madde 7 (1) uyarınca yaptığı bildirinin bir Tevdi kuruluşunun
uluslararası tevdi kurumu statüsünü kazanmasına yol açtığı herhangi bir
devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşunun (2) veya (3). Fıkralarda sözü edilen
geri alma işlemi, bu statünün, Genel Müdürün geri alma tebligatını aldığı
tarihten bir yıl sonra sona ermesi sonucunu doğurur.
(5) (1) (a) fıkrasında değinilen deklarasyonunun (2) veya (3). Fıkralarda
sözü edilen geri alma tebligatı, Madde 6 (1)'in ikinci cümlesi uyarınca
gösterilen ve Madde 7 (1)'e göre verilen deklarasyona dahil bulunan
teminatlar, Madde 8 (1) gereğince yapılan talep ve Madde 8 (2)'de belirlenen
geri alma bildirimi konuları, devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşunun en üst
organının, bu kuruluşun üyesi bulunan Devletlerin hükümetlerinin resmi
temsilcileri tarafından alınan karar ile istinat ettiğine dair açık ön onayını
gerektirir.
BÖLÜM II
İDARİ HÜKÜMLER
Madde 10
Meclis
(1) (a) Meclis Taraf Devletlerden oluşur.
(b) Her Taraf Devlet, yedek delegeler, danışmanlar ve uzmanların yardımcı
olabileceği bir delege ile temsil edilir.
(c) Her devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşu, Meclis toplantılarında ve
Meclis tarafından oluşturulan komite ve çalışma gruplarında özel gözlemcilerle
temsil edilir.
(d) Birliğe üye olmayıp Kuruluşun üyesi veya Sınai Mülkiyetin Korunması
için Uluslararası Birliğin (Paris) üyesi bulunan her Devlet ve Madde 2 (v)'de
tanımlanan devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşları dışındaki patent
konularında uzmanlaşmış bir devletlerarası kuruluş, Meclis toplantılarında, ve

eğer Meclisce karar alınmış ise, Meclisin kurduğu komite ve çalışma
gruplarında, gözlemcilerle temsil edilebilir.
(2) (a) Meclisin iştigal konuları şunlardır:
(i) Birliğin idamesi ve gelişmesi ve işbu Anlaşmanın yürütülmesi
ile ilgili tüm konular;
(ii) İşbu Anlaşma ile özel olarak verilen hakları kullanmak, verilen
görevleri ifa etmek;
(iii) Revizyon konferanslarının hazırlıkları konusunda Genel Müdüre
talimat vermek;
(iv) Genel Müdürün Birlik ile ilgili faaliyetleri ve raporlarını gözden
geçirmek ve onaylamak, ve kendisine Birliğin yetkileri içindeki konulara dair
tüm gerekli talimatları vermek;
(v) Birliğin işlerini kolaylaştırmak üzere uygun gördüğü bilumum
komiteleri ve çalışma gruplarını oluşturmak;
(vi) (1) (d) fıkrası çerçevesinde, Taraf Devletler dışında hangi
Devletlerin, Madde 2 (v)'de tanımlanan devletlerarası sınai mülkiyet
kuruluşları dışında devletlerarası kuruluşların ve hangi uluslararası resmi
olmayan kuruluşların gözlemci olarak toplantılarına kabul edileceğini ve
uluslararası tevdi kurumlarının da ne ölçüde toplantılarına kabul edileceğini
tespit etmek;
(vii) Birliğin amaçlarını daha da ileri götürmek üzere belirlenen
diğer uygun işleri yapmak;
(viii) İşbu anlaşma uyarınca gerekli olan başkaca işlevleri yerine
getirmek.
(b) Kuruluş tarafından yönetilen diğer Birlikler ile ilgili konularda da
Meclis, Kuruluşun Koordinasyon Komitesinin öğütlerini almak suretiyle,
kararlar alır.
(3) Bir delege, yalnızca bir Devleti temsil eder ve yalnızca onun adına on
kullanabilir.
(4) Her Taraf Devlet yalnızca bir oy hakkını haizdir.
(5) (a) Taraf Devletlerin yarısı, Yeterli çoğunluğu oluşturur.
(b) Yeterli çoğunluğun bulunmadığı durumlarda Meclis, kendi içi prosedürü
ilgilendiren konular dışında, kararlar alabilir, bu kararlar, Yönetmelikte
belirtildiği şekilde ancak haberleşme yoluyla oy toplayarak gerekli çoğunluğa
erişildiği takdirde geçerlilik kazanır.
(6) (a) Madde 8 (1) (c), 12 (4) ve 14 (2) (b)'ye bağlı olarak Meclis
kararları, olumlu oy çoğunluğu gerektirir.
(b) Çekimserlik oy olarak sayılmaz.
(7) (a) Meclis, tercihen Kuruluşun Genel Kurulu ile aynı dönemde ve aynı
yerde, Genel Müdürün çağrısı üzerine, her ikinci yılda bir kez olağan
toplantısını yapar.
(b) Meclis, Genel Müdürün kendi inisiyatifi ile ya da Taraf Devletlerin
dörtte birinin talebi üzerine yapacağı çağrı ile olağanüstü olarak toplanır.
(8) Meclis, kendi iç çalışmasına ait kuralları belirler.
Madde 11
Uluslararası Büro
(1) Uluslararası Büronun görevleri şunlardır:
(i) Birlikle ilgili idari görevleri, özellikle işbu Anlaşma ve
Yönetmelikle ya da Meclis tarafından kendisine veriliş işleri ifa
etmek;
(ii) Meclisin revizyon konferanslarında, Meclis tarafından oluşturulan
komiteler ve çalışma gruplarında, Genel Müdür tarafından Birlikle
ilgili konularda sunulan başkaca toplantılarda sekreter ya görevini
yapmak.
(2) Genel Müdür Birliğin üst yöneticisi olup, Birliği temsil eder.
(3) Genel Müdür, Birliğe ait konulardaki bütün toplantıların yapılmasını
sağlar.
(4) (a) Genel Müdür veya görevlendireceği bir yönetici üye, Meclisin tüm
toplantılarına Meclisçe oluşturulan komite ve çalışma gruplarının
toplantılarına ve birlikte ilgili konuları ele almak üzere Genel Müdür
tarafından çağrılan diğer herhangi bir toplantıya, oy kullanma hakkı
bulunmaksızın katılır.
(b) Genel Müdür veya görevlendireceği bir yönetici üye, mevkileri
nedeniyle, Meclisin, komitelerin, çalışma gruplarının ve (a) bendinde
değinilen diğer toplantıların sekreteridir.
(5) (a) Genel Müdür, Meclisin direktifleri uyarınca, revizyon
konferanslarının hazırlıklarını yapar.

(b) Genel Müdür, revizyon konferanslarının hazırlığı ile ilgili olarak
devletlerarası ve gayri resmi uluslararası kuruluşlar ile danışmalarda
bulunabilir.
(c) Genel Müdür ve görevlendireceği kişiler, revizyon konferansları
müzakerelerine, oy hakları bulunmaksızın katılırlar.
(d) Genel Müdür veya görevlendireceği bir yönetici üye, revizyon
konferansının sekreterliğini yapar.
Madde 12
Yönetmelik
(1) Aşağıdaki hususlar ile ilgili kuralları tespit eder:
(i) İşbu Anlaşmanın açıkça Yönetmeliğe bıraktığı veya açıkça düzenlediği
veya düzenlenmesi gereğine hükme bağladığı konular;
(ii) İdari esaslar, konular ya da usuller;
(iii) İşbu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili yararlı ayrıntılar.
(2) Yönetmelik, İşbu Anlaşmaya adapte edilerek aynı zamanda bu Anlaşmaya
eklenir.
(3) Meclis, Yönetmeliği tadil edebilir.
(4) (a)] (b) bendine tabi olmak kaydı ile Yönetmelikte tadilatların
kabulü, üçte iki olumlu oy gerektirir.
(b)] Uluslararası Tevdi kurumları tarafından, tevdi edilmiş bulunan,
mikroorganizmaların numunelerinin verilmesiyle ilgili tadilatın kabulü,
önerilen tadile hiçbir taraf Devletin olumsuz oy vermemesini gerektirir.
(5) İşbu Anlaşma ile yönetmelik hükümleri arasında uyuşmazlık bulunduğu
durumda, Anlaşma hükmü üstündür.
BÖLÜM III
REVİZYON VE TADİLAT
Madde 13
Anlaşmanın Revizyonu
(1) İşbu Anlaşma, Taraf Devletlerin zaman zaman düzenleyeceği konferanslar
ile revize edilebilir.
(2) Herhangi bir revizyon konferansının toplantıya çağrılmasına Meclisçe
karar verilir.
(3) 10 ve 11. Maddeler ya bir televizyon konferansı ile ya da 14. Madde
gereğince tadil edilebilir.
Madde 14
Anlaşmanın Belirli Maddelerinin Tadili
(1) (a) Bu Madde uyarınca, 10 ve 11. Maddelerin tadili konusunda yapılacak
teklifler, herhangi bir Taraf Devlet ya da Genel Müdür tarafından verilebilir.
(b) Bu Teklifler Genel Müdür tarafından, bunların Mecliste ele
alınmasından en az altı ay önce Taraf tadili devletlere iletilir.
(2) (a) 1. Fıkrada değinilen Maddelerin tadili, Meclisçe kabul edilir.
(b) 10. Maddenin tadilinin kabulü, beşte dört olumlu oyu ve 11. Maddenin
tadili ise, dörtte üç olumlu oyu gerektirir.
(3) (a) (1). Fıkrada değinilen Maddelerin tadili, kendi yapısal usulleri
gereğince, Meclisçe tadilin kabulü sırasında, Meclis üyesi Taraf Devletlerin
dörtte üçünden gelen yazılı kabul tebligatının Genel Müdür tarafından alındığı
tarihten bir ay sonra yürürlüğe girer.
(b) Bu Maddelerin, böylece kabul edilen tadilatı, Meclisçe bunların kabulü
sırasında Taraf Devlet olan bütün Taraf Devletleri bağlar, ancak, bu Taraf
Devletler üzerinde mali yükümlülükler getiren veya mevcut yükümlülükleri
artıran tadiller, yalnızca bu tadilleri kabul ettiklerini tebliğ eden Taraf
Devletleri bağlar.
(c) Kabul edilen ve (a) bendi uyarınca yürürlüğe giren tadiller, tadilatın
Meclisçe kabul edildiği tarihten sonra Taraf Devlet durumuna gelen tüm Taraf
Devletleri bağlar.
BÖLÜM IV
SON HÜKÜMLER
Madde 15
Anlaşmaya Taraf Olma
(1) Sınai Mülkiyetin Korunması için Uluslararası (Paris) Birliğinin her
devlet, şu yollarla işbu Anlaşmanın tarafı olabilir:
(i) İmza ve onu izleyen bir onama belgesinin verilmesi; veya
(ii) Giriş belgesinin verilmesi

(2) Onama ve giriş belgesi Genel Müdüre verilir.
Madde 16
Anlaşmanın Yürürlüğe Girişi
(1) İşbu anlaşma, ona ya da giriş belgesini vermiş bulunan ilk beş Devlet
için, beşinci onama veya giriş belgesinin verildiği tarihten üç ay sonra
yürürlüğe girer.
(2) İşbu Anlaşma, diğer herhangi bir Devlet için, onama veya giriş
belgesini verdiği tarihten, eğer bu onama veya giriş belgesinde daha geç bir
tarih gösterilmemiş ise, üç ay sonra yürürlüğe girer. Sonraki durumda ise bu
anlaşma, od devlet için, onama veya giriş belgesinde gösterilen tarihe göre
yürürlüğe girer.
Madde 17
Anlaşmanın Feshi
(1) Herhangi bir Taraf Devlet, Genel Müdüre muhatap bir tebligat ile işbu
Anlaşmanın feshini bildirebilir.
(2) Feshi ihbar, Genel Müdürün tebligatı aldığı tarihten iki yıl sonra
yürürlüğe girer.
(3) (1). fıkrada hükme bağlanan feshi ihbar hakkı, herhangi bir taraf
Devlet tarafından, onun işbu Anlaşmaya taraf olduğu tarihten itibaren beş
yıllık bir süre sonuçlanmadan önce kullanılmaz.
(4) Bir Tevdi kuruluşunun uluslararası bir Tevdi kurumu statüsünü
kazanmasını sağlayan Madde 7(1) (a)'da değinilen deklarasyonu veren bir Taraf
Devlet tarafından işbu Anlaşmanın feshi ihbarı, Söz konusu statünün, Genel
Müdürün (1). Fıkrada sözü edilen tebligatı aldığı tarihten itibaren bir yıl
sonra sona ermesine neden olur.
Madde 18
Anlaşmanın İmzası ve Dilleri
(1) (a) İşbu Anlaşma İngilizce ve Fransızca dillerinde birer asıl halinde
hazırlanmış ve imzalanmış olup, her ilk metin de eşit şekilde asıl metin
olarak kabul edilecektir.
(b) İşbu Anlaşmanın resmi metinleri, ilgili Hükümetler ile istişareden
sonra ve bu anlaşmanın imzası tarihinden itibaren iki ay içinde, Dünya Fikri
Mülkiyet Kuruluşunu Kuran Anlaşmanın imzalandığı diğer dillerde de Genel Müdür
tarafından düzenlenir.
(c) İşbu Anlaşmanın Arapça, Almanca, İtalyanca, Japonca ve Portekizce
dillerinde ve Meclisçe tayin edilebilecek diğer dillerdeki resmi metinleri
ilgili Hükümetler ile istişareden sonra Genel Müdür tarafından düzenlenir.
(2) İşbu Anlaşma, 31 Aralık 1977'ye kadar Budapeşte'ye imzaya açık
tutulacaktır.
Madde 19
Anlaşmanın Verilmesi Kopyalarının
İletilmesi; Anlaşmanın Tescili
(1) İmzaya açık tutulma sona erdiğinde, İşbu Anlaşmanın aslı Genel Müdüre
verilir.
(2) Genel Müdür, kendisi tarafından onaylanan işbu Anlaşmanın ve
Yönetmeliğin ikişer kopyasını Madde 1581)'de zikredilen bütün Devletlerin
Hükümetlerine, Madde 9 (1) (a) uyarınca bir deklarasyon vermiş bulunan
devletlerarası kuruluşlara ve talep üzerine herhangi başka bir devletin
Hükümetine iletilir.
(3) Genel Müdür İşbu Anlaşmayı Birleşmiş Milletler Sekreteryasına tescil
ettirir.
(4) Genel Müdür onayladığı işbu Taraf ve Yönetmeliğin herhangi bir
tadilinin ikişer kopyasını bütün Taraf Devletlere ve devletlerarası sınai
mülkiyet kuruluşlarına ve talebi üzerine başka herhangi bir Devletin
Hükümetine ve Madde 9 (1) (a) uyarınca deklarasyon vermiş bulunan herhangi
başka bir devletlerarası kuruluşa iletir.
Madde 20
Tebligat
Genel Müdür Taraf Devletlere, devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşlarına,
Birlik üyesi olmamakla birlikte Sınai Mülkiyet Koruma için Uluslararası
(Paris) Birliği'ne üye olan Devletlere, aşağıdaki hususları tebliğ eder:

(i)
(ii)
(iii)
veya (3)'e
(iv)
(v)
kararlar;
(vi)
(vii)
(viii)
tarihleri;
(ix)

Madde 18'e göre imzalar:
Madde 15(2)'ye göre onama veya giriş belgelerinin verilmesi
Madde 9 (1) (a)'ya göre dosyalanan deklarasyonlar ve Madde 9 (2)
göre geri alma tebligatı;
Madde 16 (1)'e göre işbu anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi;
Madde 7 ve 8'de değinilen bildiriler ve Madde 8'de sözü geçen
Madde 14 (3)'e göre İşbu Anlaşmanın tadilatının kabulü;
Yönetmelik tadilatı;
İşbu Anlaşmanın ve Yönetmeliğin tadillerinin yürürlüğe giriş
Madde 17'ye göre alınan feshi ihbarları.

Yönetmelik (*)
Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi
Edilmesinin Uluslararası Kabulü
Konusunda Budapeşte Anlaşması
Gereğince Hazırlanan Yönetmelik
Kural 1
Kısaltılmış ifadeler ve
"İmza" Kelimesinin Yorumu
1.1. "Anlaşma"
İşbu Yönetmelikte "Anlaşma" sözcüğü, Patent İşlemleri Amacıyla
Mikroorganizmaların Teyit Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte
Anlaşmasını ifade eder.
1.2. "Madde"
İşbu Yönetmelikteki "Madde" sözcüğü, Anlaşmanın belirlenen Maddesini
işaret eder.
1.3. "İmza"
İşbu Yönetmelikte kullanıldığı zaman "imza" sözcüğü, ülkesinde bir
uluslararası emanet kurumu yerleşik bulunan Devletin mevzuatının imza yerine
mühür kullanımı gerektirdiği durumda, bu kurum bakımından "mühür" anlamına
gelir.
Kural 2
Uluslararası Tevdi Kurumları
2.1. Yasal Statü
Uluslararası Tevdi kurumu, merkezi hükümetten başka bir kamu idaresine
bağlı bir kamu müessesesi dahil, bir resmi kurum ya da özel bir tüzel kişi
olabilir.
2.2. Personel ve Tesisler
Madde 6 (2) (ii)'de belirlenen esaslar, özellikle şunları kapsar:
(i) Uluslararası Tevdi Kurumunun personeli ve tesisleri, bu kurumun tevdi
edilen mikroorganizmaların canlı ve sağlıklı bir tarzda muhafaza
edilecek şekilde depolanmasını güven
altına alabilmesini temin
etmelidir.
(ii) Mikroorganizmaların depolanması için uluslararası Tevdi kurumu,
kendisine tevdi edilen mikroorganizmaları kaybetme rizikosunu en aza
indirecek yeterli güvenlik önlemlerini almalıdır.
2.3. Numunelerin Verilmesi
Madde 6(2) (vii)'deki esaslar, özellikle uluslararası bir Tevdi kurumunun
tevdi edilen mikroorganizmaların numunelerini çabuk ve uygun bir şekilde
vermesi gereğini de kapsamalıdır.
----------------------------------------------------------------------(*) 28 Nisan 1977'de kabul edilmiş ve 20 Ocak 1981'de tadil edilmiştir.

Kural 3
Uluslararası Tevdi Kurumu Statüsünün
Kazanılması
3.1. Bildiri
(a) Madde 7(1)'de değinilen bildiri, bir Taraf Devlet için diplomatik
kanallardan Genel Müdüre gönderilir veya devletlerarası bir sınai mülkiyet
kuruluşu söz konusu olduğunda ise, bu kuruluşun en üst yöneticisi tarafından
yapılır.
(b)
Bildiride aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
(i)
Bildirinin ilgili olduğu Tevdi Kurumunun isim ve adresi gösterilir;
(ii) Sözü edilen kurumun yasal statüsü, bilimsel konumu, personeli ve
tesislere ait bilgilere ait bilgiler dahil, Madde 6(2)'de belirtilen
kurallara uyma kapasitesi hakkında ayrıntılı bilgi içerir:
(iii) Tevdi Kurumu yalnızca belli türdeki mikroorganizmaları kabul etme
niyetinde ise, bu türleri belirler;
(iv) Bu Kurumun, uluslararası Tevdi Kurumu statüsünü kazanması üzerine,
mikroorganizmaların depolanması, yaşam kabiliyeti raporlarının ve
numunelerin verilmesi için isteyeceği ücretler belirlenir;
(v)
Bu Kurumun resmi dili veya dilleri belirtilir;
(vi) İlgisi varsa, Madde 7(1) (b)'de bahsedilen tarih gösterilir.
3.2. Bildiri ile İlgili İşlemler
Bildiri Madde 7(1) ve Kural 3.1. ile uyumlu ise, Genel Müdür tarafından
derhal bütün Taraf Devletlere ve devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşlarına
tebliğ edilir ve vakit geçirmeksizin Uluslararası Büro tarafından yayınlanır.
3.3. Kabul Edilen Mikroorganizma Türleri Listesinin Genişletilmesi
Madde 7(1)'de değinilen bildiriyi yapan Taraf devlet veya devletlerarası
sınai mülkiyet kuruluşu, bundan sonraki herhangi bir tarihte, teminatın daha
önce verilmediği bazı mikroorganizma türlerine de teminatların
genişletildiğini Genel Müdüre bildirebilir. Bu durumda, ve ilave edilen
mikroorganizma türleri konusunda Madde 7 ve Kural 3.1. ve 3.2. gerekli
değişiklikler yapılmış olarak uygulanır.
Kural 4
Uluslararası Tevdi Kurumu Statüsünün
Sona Erdirilmesi ya da Kısıtlanması
4.1. Talep; Talebin İşleme Konulması
(a) Madde 8 (1) (a)'da değinilen talep, Kural 3.1 (a;)'da işaret edildiği
üzere, Genel Müdüre gönderilir.
(b) Talepte şu hususlar yer alır;
(i) İlgili uluslararası Tevdi kurumunun isim ve adresi gösterilir.
(ii) belli türde mikroorganizmalara ait ise, bu türler açıklanır.
(iii) dayandığı gerçekler ayrıntılarıyla belirtilir.
(c) Talebin (a) ve (b) fıkralarında uygun olması halinde, Genel Müdür
tarafından derhal bütün Taraf devletlere ve devletlerarası sınai mülkiyet
kuruluşlarına tebliğ edilir.
(d) (c) fıkrasına bağlı olarak, Meclis, talebi, talebin bildirim
tarihinden itibaren sekiz aydan daha geç ve altı aydan daha erken olmayan bir
süre içinde dikkate alır.
(e) Genel Müdürün kanaatine göre (d) fıkrasında zikredilen süre sınırı
mevcut veya potansiyel emanet edenlerin çıkarlarını tehlikeye sokmakta ise,
(d) fıkrasında hükme bağlanan altı aylık sürenin bitimi tarihinden önceki bir
tarihte Meclisi toplantıya çağırabilir.
(f) Meclis, uluslararası Tevdi Kurumu statüsünü feshetmek veya belli
türdeki mikroorganizmalarla sınırlamak kararı alırsa, bu karar, alındığı
tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
4.2. Bildiri; Yürürlük Tarihi; Bildiri ile İlgili İşlemler
(a) Madde 8 (2) (a)'da bahsedilen bildiri Kural 3.1. (a)'da hükme
bağlandığı üzere, Genel Müdüre gönderilir.
(b) Bildiride şu hususlar bulunur:
(i)
ilgili uluslararası tevdi kurumunun isim ve adresi gösterilir;
(ii) yalnızca belli türden mikroorganizmalara ilişkin ise, bu türler
açıklanır;
(iii) bildiriyi yapan Taraf, Devlet ya da devletlerarası sınai
mülkiyet kuruluşu Madde 8(2) (b)'de yer alan sonuçların bildiri
tarihinden itibaren üç ayın bitiminden daha ileri bir tarihte
meydana gelmesini istiyorsa, bu ileri tarih gösterilir.

(c) (b) (iii) fıkrası uygulandığında, Madde 8(2) (b)'de değinilen sonuçlar
bu fıkra uyarınca yazışmada gösterilen tarihte vukua gelir; aksi takdirde
bunlar, yazışma tarihinden itibaren üç ayın sonunda olur.
(d) Genel Müdür, Madde 8(2) uyarınca aldığı bildirimleri ve (c) fıkrası
uyarınca bunların yürürlük tarihlerini tüm Taraf Devletlere ve devletlerarası
sınai mülkiyet kuruluşlarına derhal tebliğ eder. Aynı istikamette bir bildiri
de Uluslararası Büro tarafından süratle yayınlanır.
4.3 Tevdinin Sonuçları
Madde 8(1), 8(2), 9(4) veya 17(4) uyarınca uluslararası Tevdi Kurumunun
statüsü sona erdirilir veya kısıtlanırsa, gerekli değişiklikler yapılmış
olarak, Kural 5.1. uygulanır.
Kural 5
Uluslararası Tevdi Kurumunun Noksanlıkları
5.1. Tevdi Edilen Mikroorganizmalar Konusunda İşlemlerin Yapılmasının
Kesilmesi (a) Herhangi bir uluslararası tevdi kurumu kendisine emanet edilen
mikroorganizmalarla ilgili olarak işbu Anlaşma ve Yönetmelik gereğince yerine
getirmesi icap eden görevlerin yürütülmesini geçici veya nihai olarak keserse,
bu kurum için Madde 6(1) uyarınca teminat vermiş olan taraf Devlet veya
devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşu;
(i) olabildiğince azami derecede tüm mikroorganizmaların numunelerinin,
bozulma ve kirlenmeye maruz kalmaksızın süratle bu kurumdan ("kusurlu
kurum") alınarak başka bir uluslararası emanet kurumuna (ikame
kurumu") aktarılmasını sağlar;
(ii) olabildiğince azami derecede, Söz konusu mikroorganizmalarla ilgili
olarak kusurlu kuruma gelen tüm posta ve diğer yazışmaların ve bu
kurumun elinde bulunan bilumum dosyalar ve diğer alakalı bilgilerin
ikame kurumuna süratle aktarılmasını sağlar.
(iii) olabildiğince azami derecede, kusurlu kurumun, işlevlerin
yapılmasındaki kesintiden ve gerçekleştirilen aktarımlardan etkilenmiş
bulunan bütün tevdi edenlere duyuruda bulunmasını sağlar;
(iv) olayı ve Söz konusu kesintinin boyutunu ve (i) ile (iii) bentleri
uyarınca bu Taraf Devletin veya devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşunun
almış bulunduğu süratle Genel Müdüre tebliğ eder.
(b) Genel Müdür (a) (iv) fıkrası gereği almış bulunduğu tebligatı Taraf
Devletlere, devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşlarına ve aynı zamanda sınai
mülkiyet ofislerine derhal bildirir; Genel Müdürün yaptığı duyuru ve onun
tarafından alınmış bulunan tebligat Uluslararası Büro tarafından süratle
yayınlanır.
(c) İlgili patent prosedürü uyarınca, tevdi edenden Kural 7.5'de sözü
edilen makbuzu alır almaz, başlangıçtaki tevdiine ait patent başvurusunun
dosyalandığı sınai mülkiyet ofisine, ikame kurumu tarafından tevdi için
verilen yeni giriş numarasını derhal bildirmesi istenir.
(d) İkame kurumu, uygun bir form üzerinde, kusurlu kurum tarafından
verilen giriş numarasını, verilen yeni giriş numarası ile birlikte muhafaza
eder.
(e) (a) (i) fıkrası uyarınca gerçekleştirilen aktarım işine ak olarak
mikroorganizma numunesini, (a) (ii) fıkrasında belirtilen tüm posta ve diğer
yazışmaların ve dosyaların ve diğer ilgili bilgilerin kopyalarıyla birlikte,
ikame kurumu dışında, tevdi edenin gösterdiği başka bir uluslararası emanet
kurumuna aktarır, bu transferden hasıl olan tüm giderler emanet eden
tarafından kusurlu kuruma ödenir. Tevdi eden, bu numunenin depolanması
ücretini, kendisi tarafından gösterilen uluslararası kurumuna öder.
(f) Etkilenen herhangi bir tevdi edenin talebi üzerine, kusurlu kurum
kendisine emanet edilen mikroorganizma numunelerini, mümkün olduğu ölçüde
elinde tutar.
5.2. Belli Türdeki Mikroorganizmaların Kabulünü Reddetme
(a) Verilen teminat muvacehesinde kabul etmesi gerekli belli türdeki
mikroorganizmaların emanetini almayı reddeden bir uluslararası tevdi kurumu
için Madde 7 (1) (a)'de değinilen deklarasyonu veren ilgili Taraf Devlet veya
devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşu, cereyan eden olayları ve alınmış
bulunan önlemleri derhal Genel Müdüre ihbar eder.
(b) Genel Müdür (a) fıkrası uyarınca alınmış bulunan tebligatı, vakit
geçirmeksizin diğer Taraf Devletlere ve devletlerarası sınai mülkiyet
kuruluşlarına tebliğ eder; Genel Müdürün duyurusu ve onun aldığı tebligat
Uluslararası Büro tarafından derhal yayınlanır.

Kural 6
İlk Tevdiinin veya Yeni Tevdiinin Yapılması
6.1. İlk Tevdi
(a) Bir tevdi den tarafından uluslararası tevdi kurumuna iletilen
mikroorganizmaya, Kural 6.2'nin uygulanması hali hariç, emanet edenin
imzasını taşıyan ve aşağıdaki bilgileri içeren bir yazılı rapor eşlik eder:
(i) tevdinin Anlaşmaya uygun olarak verildiğine ve Kural 9.1'de
belirlenen süre zarfında geri alınmayacağının taahhüt edildiğine dair bir
kanıt;
(ii) tevdi edenin adı ve adresi:
(iii) mikroorganizmanın beslenmesi, depolanması, yaşam kabiliyeti testinin
yapılması için gerekli koşulların ve bir mikroorganizma karışımı emanet
edildiği takdirde, karışımın parçalarının tanımları ve en azından bunların
mevcudiyetinin kontrolünü sağlayan bir yöntemin ayrıntıları
(iv) tevdi eden tarafından mikroorganizmaya verilen tanıtım (numara,
sembol, vb.) referansları;
(v) sağlığa ve çevreye zararlı olan veya olabilecek mikroorganizmaların
özellikleri ile ilgili bilgiler olan veya tevdi edenin bu
özellikleri bilmediğinin kanıtı.
(b) (a) fıkrasında değinilen yazılı raporun, tevdi edilen
mikroorganizmanın bilimsel anlatımını ve/veya önerilen sınıflandırma tespitini
içermesi önemle tavsiye edilir.
6.2. Yeni Tevdii
(a) (b) fıkrasında tabi olarak, 4. Madde çerçevesinde bir yeni emanet
yapılması durumunda, tevdi eden tarafından uluslararası tevdi kurumuna verilen
mikroorganizmaya, daha önceki tevdinin makbuzunun bir kopyası ile önceki
emanete konu olan ve mikroorganizmanın canlı olduğunu belirleyen
mikroorganizmanın yaşam kabiliyetine ait en son raporun bir kopyası ve
aşağıdakileri içeren tevdi edenin imzasını havi bir yazılı rapor eşlik
etmelidir:
(i) Kural 6.1 (a) (I) ile (v)'de değinilen kanıtlar;
(ii) Yeni tevdinin yapılmasını gerektiren Madde 4 (1)'ya göre uygun nedeni
ifade eden bir deklarasyon, yeni emanete konu olan mikroorganizmanın, önceki
tevdi konusu mikroorganizmanın aynı olduğunu kanıtlayan bir rapor ve tevdi
edenin madde 4 (1) (a)'da değinilen tebligatı aldığı tarihi veya, duruma göre,
Madde 4 (1) (e)'de bahsedilen yayın tarihinin bir kanıtı;
(iii) Önceki emanetle ilgili bilimsel tarifname ve/veya önerilen
sınıflandırma tespitinin kanıtı verildiğinde, önceki tevdinin yapıldığı
uluslararası tevdi kurumuna gönderilen en son bilimsel tarifname ve/veya
önerilen sınıflandırma tespitine dair bildiri.
(b) Önceki tevdinin yapıldığı uluslararası kuruma yeni tevdinin yapılması
halinde (a) (I) fıkrası uygulanmaz.
(c) (a) ve (b) fıkraları ve Kural 7.4'ün uygulanmasında "önceki tevdi"
deyimi şu anlamlara gelir;
(i) yeni emanet bir veya birkaç yeni tevdiden önce vaki olmuş ise, yeni
emanetlerin en son yapılanı;
(ii) yeni emanet bir veya birden fazla yeni tevdiden önce vuku bulmamışsa
ilk emanet.
6.3. Uluslararası Tevdi Kurumunun Gereksinimleri
(a) Uluslararası Tevdi kurumunun şunlara gereksinimi bulunabilir;
(i) mikroorganizmanın işbu Anlaşma ve Yönetmelik bakımından gerekli form
ve miktarda emanet edilmesi
(ii) bu kurumun idari işlemlerinin yerine getirilmesi için formun bu kurum
tarafından tespiti ve tevdi eden tarafından buna uyulması;
(iii) Kural 6.1 (a) veya 6.2 (a)'da değinilen yazılı raporun, bu kurum
tarafından belirlenen dilde ya da dillerde kaleme alınması, böyle bir koşulun
en azından Kural 3.1 (b) (v)'de işaret edilen resmi dil veya dilleri
içerdiğinin anlaşılmış olması,
(iv) Kural 12.1 (a) (i)'de bahsedilen depolama ücretinin ödenmiş olması;ve
(v) İlgili yasanın izin verdiği ölçüde, tevdi edenin bu kurum ile, hem
emanet edenin ve hem de kurumun yükümlülüklerini açıklayan bir sözleşme
yapması.
(b) Herhangi bir uluslararası tevdi kurumu bu gereksinimleri ve bunlardaki
herhangi bir değişikliği Uluslararası Büroya bildirir.

6.4 Kabul İşlemleri
(a) Uluslararası tevdi kurumu aşağıdaki hallerde mikroorganizmayı kabulü
reddeder ve bu ret keyfiyetini ve nedenlerini yazılı olarak tevdi edene
bildirir;
(i) mikroorganizma, Kural 3.1 (b) (iii) veya 3.3 kapsamında teminatları
verilen türde mikroorganizma değilse;
(ii) mikroorganizmanın özellikleri çok istisnai ise ve bu nedenle
uluslararası tevdi kurumu, onunla ilgili olarak Anlaşma ve Yönetmelik uyarınca
yerine getirmesi gereken görevleri teknik olarak yerine getirecek bir
pozisyonda bulunmuyorsa;
(iii) emanetin, mikroorganizmanın kaybolduğunu açıkça kanıtlayan bir
durumda alınmış olması veya onun bilimsel nedenler ile mikroorganizmanın
kabulünü engellemesi.
(b) (a) fıkrasına tabi olarak uluslararası tevdii kurumu, Kural 6.1.(a)
veya 6.2.(a)'nın ve Kural 6.3 (a)'nın tüm icaplarına uyulduğu takdirde
mikroorganizmayı kabul eder. Bu esaslardan herhangi birine uyulmadığı zaman,
uluslararası tevdi kurumu, derhal yazı ile tevdi edene bildirecek ve ona
uyulmasını isteyecektir.
(c) Mikroorganizma ilk veya yeni tevdi olarak kabul edildiğinde, ilk veya
yeni tevdinin tarihi, mikroorganizmanın uluslararası tevdi kurumu tarafından
alındığı tarihtir.
(d) Uluslararası tevdi kurumu, tevdi edenin talebi üzerine ve (b)
fıkrasında değinilen bütün gereklere uyulmak kaydı ile, bu kuruma,
uluslararası tevdi kurumu statüsünü kazanmadan önce emanet eden bir
mikroorganizmayı Anlaşma yönünden, söz konusu statüsünün kazanıldığı tarihte
alınmış sayar.
Kural 7
Makbuz
7.1. Makbuzun Verilmesi
Uluslararası emanet kurumu, kendisine yapılan her mikroorganizma emaneti
veya aktarımı için, mikroorganizmanın alındığı ve kabul edildiği gerçeğini
kanıtlayan bir makbuzu tevdi eden verir.
7.2. Form; Dil; İmza
(a) Kural 7.1'de yer alan makbuz, Genel Müdür tarafından Meclisin tayin
ettiği dillerde tanzim edilmiş bir model olan "uluslararası form" adındaki bir
form üzerinde düzenlenir.
(b) Makbuz üzerinde kullanılan sözcükler veya harfler Latin alfabesi
dışındaki karakterlerden oluşmuş ise, Latin Alfabesi ile yazılmış şekli de
orada yer alır.
(c) Makbuzda uluslararası tevdi kurumunu temsile yetkili kişi veya
kişilerin ya da kişi veya kişiler tarafından usulüne uygun şekilde
yetkilendirilmiş başkaca yöneticilerin imzaları bulunur.
7.3. İlk Tevdi Halinde İçerik
Kural 7.1'de değinilen ve ilk tevdi için verilen makbuz, tevdi müessesi
tarafından uluslararası tevdi kurumu sıfatıyla anlaşma uyarınca verildiğini
belirtecek ve en az tevdi aşağıdaki bilgileri içerecektir:
(i) uluslararası tevdi kurumunun adı ve adresi;
(ii) tevdi edenin adı ve adresi;
(iii) kural 6.4. (c)'de tanımlanan mikroorganizmaya verilen tanıtım
(numara, semboller vb.) referansları;
(iv) emanet eden tarafından mikroorganizmaya verilen tanıtım (numara,
semboller
(v) uluslararası tevdi kurumu tarafından yeni tevdiye verilen giriş
numarası;
(vi) Kural 6.1 (a)'da bahsedilen yazılı raporun mikroorganizmanın
bilimsel tanımını ve/veya önerilen sınıflandırma tespitini içermesi
halinde, bu duruma bir referans.
7.4. Yeni Bir Tevdi Halinde İçerik
Kural 7.1'de değinilen ve yeni tevdi için verilen makbuza, önceki tevdiye
(Kural 6.2 (c)'deki anlamda) ait makbuzun bir kopyası, daha önceki tevdinin
(Kural 6.2 (c)'deki anlamda) konusu olan mikroorganizmanın yaşam kabiliyeti
ile ilgili ve mikroorganizmanın canlı olduğunu kanıtlayan en son raporun bir
kopyası eşlik eder ve bu makbuzda en az aşağıdaki bilgiler bulunur;
(i) uluslararası tevdi kurumunun adı ve adresi;
(ii) tevdi edenin adı ve adresi;
(iii) Kural 6.4 (c)'de tanımlanan yeni tevdinin tarihi;

(iv) tevdi eden tarafından mikroorganizmaya verilen tanıtım (numara,
semboller vb.) referansları;
(v) uluslararası tevdi kurumu tarafından yeni tevdiye verilen giriş
numarası;
(vi) emanet eden tarafından Kural 6.2. (a) (ii) uyarınca belirlenen uygun
neden ve uygun tarihin kanıtı;
(vii) önceki emanete verilen giriş numarası (Kural 6.2 (c)'deki anlamda).
7.5. Transfer Halinde Makbuz
Kendisine Kural 5.1 (a) (i) uyarınca mikroorganizma numuneleri transfer
edilen uluslararası tevdi kurumu, aktarılan bir numune ile ilgili her tevdi
için, tevdi kurumu tarafından Anlaşma ve Yönetmelik uyarınca uluslararası
tevdi kurumu sıfatıyla verildiğini kanıtlayan bir makbuzu tevdi edene verir,
Bu makbuzda en az şu bilgiler bulunur;
(i) uluslararası tevdi kurumunun adı ve adresi;
(ii) tevdi edenin adı ve adresi;
(iii) transfer edilen numunenin uluslararası tevdi kurumu tarafından
alındığı tarih (transfer tarihi);
(iv) tevdi eden tarafından mikroorganizmaya verilen tanıtım (numara,
sembol vb.) referansı;
(v) uluslararası tevdi kurumu tarafından verilen giriş numarası;
(vi) aktarımın kendisinden yapıldığı uluslararası tevdi kurumunun adı ve
adresi
(vii) aktarımın kendisinden yapıldığı uluslararası tevdi kurumu tarafından
verilen giriş numarası
(viii) kural 6.1 (a) veya 6.2 (a)'da değinilen yazılı raporun
mikroorganizmanın bilimsel tanımının ve/veya önerilen sınıflandırma tespitini
içermesi ve bu bilimsel tanımın ve/veya önerilen sınıflandırma tespitinin daha
ileri bir tarihte belirtilmesi veya tadil edilmesi halinde, bu duruma bir
referans.
7.6. Bilimsel Tanımın ve Önerilen Sınıflandırma Tespitinin Bildirilmesi
Kural 11,1, 11.2, ya da 11.3 uyarınca emanet edilmiş mikroorganizmadan bir
numune almaya yetkili bir tarafın talebi üzerine, uluslararası tevdi kurumu,
Kural 6.1 (b), 6.2 (a) (iii)'de değinilen en son bilimsel tanımı ve önerilen
sınıflandırma tespitini, adı geçen tarafa bildirir.
Kural 8
Bilimsel Tanımın ve/veya Önerilen Sınıflandırma
Tespitinin Daha Sonra Belirtilmesi veya Tadili
8.1. Bildirme
(a) Mikroorganizma tevdi ile ilgili bilimsel tanımlama ve/veya
sınıflandırma tespitinin belirtilmemesi halinde, tevdi eden daha sonra bu
belirlemeyi, halen belirtilmiş ise, bu tanımın ve/veya tespitinin tadilini
daha sonra yapılabilir.
(b) Böyle bir sonradan belirtme veya tadil, tevdi eden tarafından imzalı
ve uluslararası tevdi kurumuna muhatap yazılı bir bildirim ile yapılır ve
şunlar; içerir;
(i) tevdi edenin adı ve adresi:
(ii) bu kurum tarafından verilen giriş numarası:
(iii) mikroorganizmanın bilimsel tanımı ve/veya önerilen sınıflandırma
tespiti;
(iv) tadil edildiğinde, bir önceki bilimsel tanım ve önerilen
sınıflandırma tespiti.
8.2. Alındı Belgesi
Uluslararası tevdi kurumu, Kural 8.1'de değinilen yazışmayı yapan tevdi
edenin talebi üzerine, Kural 8.1. (b) (i) ile (iv)'te referans verilen
verileri ve sözkonusu bildirimi aldığını gösteren bir alındı belgesini emanet
eden gösterir.
Kural 9
Mikroorganizmaların Depolanması
9.1. Depolama Süresi
Uluslararası bir tevdi kurumuna emanet edilen mikroorganizma, bu kurum
tarafından onu canlı ve sağlıklı muhafaza etmek için zorunlu özüne göstererek,
emanet edilmiş bulunan mikroorganizmadan numune verilmesi için vaki en son
talepten itibaren en az beş yıllık bir süre ile ve her halükarda emanet
tarihinden sonra en az 30 yıl süre ile depolanır.

9.2. Gizlilik
Hiçbir uluslararası tevdi kuruluşu, Anlaşma uyarınca kendisine bir
mikroorganizma emanet edilip edilmediği konusunda herhangi birisine bilgi
veremez. Ayrıca, kendisine Anlaşma uyarınca emanet edilmiş bulunan
mikroorganizma ile ilgili bilgi de veremez; Kural 11 uyarınca ve orada hükme
bağlanan koşullarla mikroorganizmadan numune almaya yetkili merci, gerçek veya
tüzel kişiler bunun istisnasını oluşturur.
Kural 10
Yaşam Kabiliyeti Testi ve Raporu
10.1. Test Yükümlüğü
Uluslararası emanet kurumu, kendisine tevdi edilen her mikroorganizmanın
yaşam kabiliyetini aşağıdaki zamanlarda test eder:
(i) Kural 6 gereğince yapılan emanetten ve Kural 5.1.'de değinilen
aktarımdan hemen sonra;
(ii) Mikroorganizmanın türüne ve olası depolama koşullarına bağlı olarak
makul aralıklarla ya da teknik nedenlerin gerektirdiği herhangi bir
tarihte;
(iii) Emanet edenin talebi üzerine herhangi bir tarihte;
10.2 Yaşam Kabiliyeti Raporu
(a) Uluslararası tevdi kurumu, tevdi edilen mikroorganizmanın yaşam
kabiliyeti konusunda aşağıdakilere rapor verir.
(i) Kural 6 gereğince yapılan bir emanetten ve Kural 5.1. gereğince
yapılan bir transferden hemen sonra tevdi edene;
(ii) Tevdiden veya transferden sonra, emanet edenin talebi üzerine
herhangi bir tarihte
(iii) Kural 11'e uygun olarak emanet edilen mikroorganizmanın
numunelerinin verildiği herhangi bir sınai mülkiyet ofisine, başka mercilere,
emanet eden dışındaki gerçek ve tüzel kişilere, talepleri üzerine numuneyi
verirken veya bundan sonraki herhangi bir tarihte,
(b) Yaşam kabiliyeti raporu mikroorganizmanın halen canlı olup olmadığını
gösterir ve şu bilgileri içerir;
(i) raporu veren uluslararası emanet kurumunun adı ve adresi;
(ii) emanet edenin adı ve adresi;
(iii) Kural 7.3 (iii)'de değinilen tarih, ya da yeni bir emanet veya
aktarma durumunda Kural 7.4 (iii) ve 7.5 (iii)'de değinilen en son tarihler;
(iv) sözkonusu kurum tarafından verilen giriş numarası;
(v) ilgili test tarihi;
(vi) yaşam kabiliyeti testinin hangi koşullar altında uygulandığı; bu
bilginin kendisine yaşam kabiliyeti raporu verilen ve test sonuçları
olumsuz olan tarafça talep edilmesi şarttır.
(c) Fıkra (a) (ii) ve (iii)'deki durumlarda, yaşam kabiliyeti raporu en
son yaşam kabiliyeti testi raporudur.
(d) For, dil ve imza bakımından yaşam kabiliyeti raporuna, gerekli
değişiklikler yapıldıktan sonra, Kural 7.2. uygulanır.
(e) (a) (i) fıkrasındaki duruma ya da talebin bir sınai mülkiyet ofisince
yapılması halinde, yaşam kabiliyeti raporu ücretsiz verilir. Başka herhangi
bir yaşam kabiliyeti raporu için Kural 12.1. (a) (iii) uyarınca ödenecek
ücret, raporu isteyen tarafa yüklenir ve talep tarihinden veya daha önce
ödenir.
Kural 11
Numune Verilmesi
11.1 Numunelerin İlgili Sınai Mülkiyet Ofislerine Verilmesi
Uluslararası bir tevdi kurumu, talep üzerine tevdi edilmiş bulunan
herhangi mikroorganizmanın numunelerini bir Akit Devletin sınai mülkiyet
ofisine veya devletlerarası bir sınai mülkiyet kuruluşuna verir, bu talebe
aşağıdaki hususları içeren bir deklarasyon eşlik eder;
(i) bu mikroorganizmanın tevdi edildiğini gösterir bir başvurusunun,
patent verilmesi için bu ofiste dosyalandığı ve başvurunun konusunun bu
mikroorganizma ve onun kullanımı ile ilgili bulunduğu;
(ii) bu başvurunun bu Ofis nezdinde askıda tutulduğu veya bir patent
verilmesi ile sonuçlandığı;
(iii) numunenin, adı geçen Taraf Devlette veya kuruluşta ya da kuruluşun
üyesi Devletlerdeki yürürlükte bulunan patent işlemleri için gerekli olduğu;
(iv) sözkonusu numune ve ona eşlik eden veya ondan çıkan bilgilerin
yalnızca sözkonusu patent verme işlemlerinde kullanılacağı.

11.2. Numunelerin Tevdi Edene veya Onun İzni ile Başkalarına Verilmesi
Uluslararası bir Tevdi kurumu, tevdi edilen mikroorganizma numunesini;
(i) talebi üzerine tevdi edene verir; ya da
(ii) bir merciye, gerçek ya da tüzel kişiye (bundan böyle "Yetkili taraf"
olarak anılacaktır), bu tarafın talebi üzerine, bu talebe, numunenin
verilmesine izin verdiğine dair tevdi edenin verdiği bir belgenin eşlik etmesi
kaydıyla, verir.
11.3. Numunelerin Yasal Olarak Yetkili Taraflara Verilmesi
(a) Uluslararası emanet kurumu, emanet edilen mikroorganizmanın
numunesini, talep üzerine herhangi bir merciye, gerçek veya tüzel kişiye
(bundan böyle "ruhsatlı taraf" olarak anılacaktır) verir; ancak bu talep
içeriği Meclis'ce belirlenecek bir form ile verilecek ve bu form üzerinde
sınai mülkiyet ofisi aşağıdaki hususları teyit edecektir:
(i) Bu mikroorganizmanın tevdi edildiğini gösterir bir başvurunun, patent
verilmesi amacıyla bu Ofiste dosyalandığı ve başvurunun konusunun bu
mikroorganizma ve onun kullanımı ile ilgili bulunduğu;
(ii) (iii) bendinin ikinci cümlesinin uygulandığı haller dışında, patent
işlemlerinin gerektirdiği yayının bu Ofis tarafından yapıldığı;
(iii) ruhsatlı tarafın Ofisi nezdinde işlemlerinin yürütüldüğü yasa
uyarınca mikroorganizma numunesi alma hakkı bulunduğu ve bu yasanın bu hakkın
bazı koşulların yerine getirilmesine bağlı bulunduğunu hükme bağladığı
takdirde, bu ofisin, sözkonusu ruhsatlı tarafın bir form üzerinde bu ofis
huzurunda imzasını vazettiği ve bu form üzerindeki imzanın sonucu olarak
ruhsatlı tarafa numune verme koşullarının, bu ofisin patent işlemlerinin
yöneten yasa uyarınca yerine getirilmiş sayıldığı, ruhsatlı tarafın bu kanuna
dayanan bu hakkı, bu ofis tarafından patent verme işlemleri amacıyla yapılacak
yayından önce elde etmesi ve bu yayının henüz gerçekleşmemiş olması halinde
ise muamelesi, herhangi bir mahkeme ilamı dahil bu yasanın ilgili hükmünün
alışılmış şeklide iktibas etmek suretiyle, bu hususa açıklık getirir.
(b) Patentlerin bir sınai mülkiyet ofisi tarafından verilmesi ve
yayınlanması konusu ile ilgili olarak bu ofis, sözkonusu patentlerde
gösterilen mikroorganizma emanetlerine verilen giriş numaralarının listeleri
için bu numaraları veren uluslararası tevdi kurumu ile zaman zaman yazışmaya
girer. Uluslararası tevdi kurumu, herhangi bir merci, gerçek veya tüzel
kişinin (bundan böyle "talep den taraf" olarak anılacaktır) talebi üzerine,
giriş numarası bu şekilde bildirilen mikroorganizma numunesi verir. Giriş
numaraları bu şekilde bildirilen mikroorganizmalar konusunda bu ofisten Kural
11.3 (a)'da belirtilen teyit istenmez.
11.4. Ortak Kurallar
(a) Kural 11.1, 11.2 ve 11.3'de değinilen bir talep, deklarasyon, teyit ya
da bildirim;
(i) resmi dili ya da dilleri İngilizce, Fransızca, Rusça veya
İspanyolca'yı kapsayan uluslararası tevdi kurumlarına muhatap ise İngilizce,
Fransızca, Rusça ve İspanyolca olacak, Rusça veya İspanyolca olması
gerektiğinde, İngilizce veya Fransızca olarak dosyalanabilecek bu durumda,
Uluslararası Büro bu Kuralda atıf yapılan ilgili tarafın veya uluslararası
tevdi kurumunun talebi üzerine derhal ve ücretsiz olarak bir tasdikli Rusça
veya İspanyolca tercümesini temin edilecektir;
(ii) bütün diğer hallerde, İngilizce veya Fransızca olacak, ancak bunlar
yerine uluslararası tevdi kurumunun resmi dilinde veya resmi dillerinden
herhangi birinde de olabilecektir.
(b) (a) fıkrasına bakılmaksızın, resmi dili Rusça veya İspanyolca olan bir
sınai mülkiyet kuruluşunun Kural 11.'de değinilen bir talepte bulunması ve bu
talebin Rusça ya da İspanyolca yapılması durumunda, Uluslararası Büro, bu
ofisin isteğine ya da söz konusu talebi alan uluslararası tevdi kurumunun
istemine dayanarak onaylı bir İngilizce veya Fransızca tercümesini derhal ve
ücretsiz olarak temin eder.
(c) Kural 11.1, 11.2 ve 11.3'te değinilen her talep, deklarasyon, teyit ya
da bildirim yazılı olacak, imzalı olacak ve tarih atılmış olacaktır.
(d) Kural 11.1, 11.2 ve 11.3(a)'da değinilen her talepte, deklarasyonda
veya teyitte aşağıdaki bilgiler bulunur:
(i) talebi yapan sınai mülkiyet ofisinin, izinli tarafın veya ruhsatlı
tarafın hangisi sözkonusu ise adı ve adresi;
(ii) emanete verilen giriş numarası;
(iii) Kural 11.1 için, emanete ait, başvuru veya patentin tarih ve
numarası;

(iv) Kural 11.3(a) için, (iii)'de değinilen bilgiler, ve sözkonusu
Kuraldaki teyidi yapan sınai mülkiyet ofisinin adı ve adresi.
(e) Kural 11.3(b)'de konu olan bir talepte aşağıdaki bilgiler bulunur:
(i) talep eden tarafın adı ve adresi;
(ii) tevdi edilerek verilen giriş numarası
(f) Verilen numunenin konulduğu kap uluslararası tevdi kurumu tarafından
tevdi için verilen giriş numarası ile işaretlenecek ve Kural 7'de bahsi geçen
makbuzun bir kopyası ile sağlığa veya çevreye zararlı olabilecek
mikroorganizmaların özelliklerini ve, talep üzerine, uluslararası kurumunun
mikroorganizmanın beslenmesi ve depolanması için kullandığını gösteren bir
bildirim buna eşlik edecektir.
(g) Tevdi edenden başka bir ilgili tarafa numune veren bir uluslararası
tevdi kurumu, durumu, numunenin verildiği tarih ile birlikte ve numunenin
verildiği sınai mülkiyet ofisinin yetkili tarafın ruhsatlı tarafın veya talep
den tarafın isim ve adresini yazılı olarak derhal tevdi edene alakalı olarak
Kural 11.1 veya 11.2(ii) gereği sunulan deklarasyonun bir kopyası ve talep
eden tarafın Kural 11.3 uyarınca imzasını taşıyan talep formunun bir kopyası
ekli olacaktır.
(h) Kural 11.'de değinilen numuneler ücretsiz olarak verilir. Kural 11.2
veya 11.3 uyarınca verilecek numunelerden Kural 12.1(a) (iv) gereği alınacak
ücret; tevdi edene, yetkili tarafa onaylanmış tarafa ya da talep eden
tarafa -hangisi sözkonusu ise- yüklenir ve bu talebin yapıldığı tarihte veya
ondan önce ödenir.
11.5. Uluslararası Başvurulara Uygulandığında Kural 11.1 ve 11.3'teki
Değişiklikler
Patent İşbirliği Anlaşması uyarınca bir uluslararası başvuru olarak
dosyalanan başvuru için, Kural 11.(I) ve 11.3(a) (I)'deki sınai mülkiyet
ofisindeki dosyalamaya yapılan referans, bu Anlaşma bakımından sınai mülkiyet
ofisinin "atınmış ofis" olduğu Taraf Devletin uluslararası başvurudaki
belirtmesine bir referans sayılır ve Kural 11.3(a)'ya göre yapılan yayının
teyidi, sınai mülkiyet ofisinin opsiyonuna göre, ya bu Anlaşma çerçevesinde
uluslararası yayının teyidi veya yayının sınai mülkiyet ofisince teyidi olur.
Kural 12
Ücretler
12.1. Ücret Türleri ve Tutarları
(a) Anlaşma ve Yönetmelikte yer alan prosedür bakımından uluslararası
tevdi kurumu aşağıdaki konularda ücret alır;
(i) depolama için;
(ii) Kural 9.2'de değinilen alındı için;
(iii) Kural 10.2.(e)'nin birinci cümlesi gereğince verilen yaşam
kabiliyeti raporu için;
(iv) Kural 11.4 (h)'nın birinci cümlesine göre verilen numuneler için;
(v) Kural 7.6 uyarınca bilgi iletişimi İçin.
(b) Depolama ücreti, Kural 91.'de belirtildiği üzere, mikroorganizmanın
depolama süresinin tamamı için alınır.
(c) Ücret tutarları, tevdi edenin milliyetine veya ikametgahına göre
değişmeyeceği gibi, yaşam kabiliyeti raporu ya da numune verilmesini talep
eden herhangi bir merciin, gerçek veya tüzel kişinin tabiiyeti veya
ikametgahına göre de değişiklik göstermez.
12.2. Tutarlarda Değişiklik
(a) Uluslararası bir Tevdi kurumunun aldığı ücretlerin tutarlarındaki
herhangi bir değişiklik, Taraf Devlet veya bu kurum için Madde 7(1) uyarınca
deklarasyonda bulunan sınai mülkiyet kuruluşu tarafından Genel Müdüre tebliğ
edilir. Bu tebligat (c) fıkrasına tabi olup, yeni ücretin uygulanacağı tarihi
de içerir.
(b) Genel Müdür (a) fıkrasına göre alınan tebligatı derhal bilumum Taraf
Devletlere ve Devletlerarası sınai mülkiyet kuruluşlarına, 8 (c) fıkrasında
değinilen yürürlük tarihi ile birlikte iletir; Genel Müdürün bildirisi ve onun
aldığı tebligat süratle Uluslararası Büro tarafından yayınlanır.
(c) Yeni bir ücret (a) fıkrasında belirlenen tarih itibariyle uygulanır;
bununla beraber, değişiklik ücretin miktarında bir artış getirmekte veya
herhangi bir tarih belirtilmemiş bulunmakta ise, yeni ücret, değişikliğin
Uluslararası Büro tarafından yayınlanmasını izleyen otuzuncu gün itibariyle
uygulanır.

Kural 12/A
Zaman Sınırlarının Hesaplanması
12/A.1. Yıl Olarak İfade Edilen Dönemler
Bir dönem bir yıl veya fazla sayıda yıllar olarak ifade edildiğinde,
hesaplama, ilgili olayın vukuu tarihini izleyen günden başar ve dönem, sonraki
ilgili yılın olayın vukua geldiği ayın aynı adını ve günün aynı numarasını
taşıyan ayı ve gününde sona erer, ancak sonraki ilgili xx. Ayın, dönemin günü
ile aynı numarayı taşıyan bir günü yoksa, dönem bu ayın son günü sona erer.
12A.2. Ay Olarak İfade Edilen Dönemler
Bir dönem bir ay veya daha fazla sayıda aylar olarak ifade edildiğinde,
hesaplama ilgili olayın vukuu gününü izleyen, günden başlar ve dönem, sonraki
ilgili ayın olayın vukua geldiği günün aynı numarasını taşıyan gününde sona
erer.; ancak, ilgili sonraki ay aynı numarayı taşıyan güne sahip değilse,
dönem, bu ayın son günü sona erer.
12/A.3. Gün Olarak İfade Edilen Dönemler
Bir dönem, belli sayıda gün olarak ifade edildiğinde, hesaplama ilgili
olayın vuku bulduğu günü izleyen günden başlar ve hesabın ulaştığı son günde
sona erer.
Kural 13
Uluslararası Büro Tarafından Yayın
13.1. Yayının Şekli
Anlaşmada ve Yönetmelikte değinilen Uluslararası Büro tarafından yapılacak
yayın, Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Konvansiyonunda sözü geçen
Uluslararası Büronun aylık dergisinde yapılır.
13.2. İçerik
(a) Bu derginin en az her yılın ilk sayısından, uluslararası emanet
kurumlarının bir güncelleştirilmiş listesi yayınlanır; bu yayımda buralara
emanet edilen mikroorganizmaların türleri ve bunlar için ücretler de
gösterilir.
(b) Aşağıdaki olayların her biri olayın vukuundan sonraki derginin ilk
sayısında bir kez geniş şekilde yayınlanır;
(i) uluslararası tevdi kurumu statüsünün kazanılması feshi veya
kısıtlanması ve bu fesih ya da kısıtlama ile ilgili olarak alınan önlemler;
(ii) Kural 3.3'de değinilen genişleme;
(iii) Uluslararası bir tevdi kurumunun işlevlerinin kesilmesi, belli
türde mikroorganizmaların kabulünün reddi ve bu kesilme ve ret ile
ilgili alınan önlemler;
(iv) Uluslararası bir emanet kurumu tarafından alınan ücretlerde
değişiklik;
(v) Kural 6.3 (b) uyarınca bildirilen istekler ve bunların tadilleri.
Kural 14
Delegasyon Giderleri
14.1. Giderlerin Kapsamı
Meclisin ve herhangi bir komitenin çalışma grubunun ve Birliğin alanına
giren konuların ele alındığı diğer toplantılara katılan her delegasyonun
giderleri, onları atayan Devlet ya da kuruluşça karşılanır.
Kural 15
Mecliste Yeterli Çoğunluğun Olmayışı
15.1. Haberleşme Yolu ile Oy Kullanma
(a) Madde 10 (5 (b)'de belirtilen bir durumda Genel Müdür Meclisin
herhangi bir kararını (Meclis'in kendi iç usullerine ait kararlar hariç) karar
alındığı sırada temsil edilmeyen Taraf Devletlere tebliğ eder ve tebliğ
tarihinden itibaren üç aylık bir süre içinde oylarını veya çekimserliklerini
yazılı olarak açıklamaya davet eder.
(b) Bu sürenin sonunda, bu şekilde oylarını ve çekimserliklerini açıklayan
Taraf Devletlerin sayısı, karar alındığı sıradaki yeterli çoğunluğa ulaşmada
eksik kalan Taraf Devletler sayısına ulaşmakta ise, karar, aynı zamanda
gerekli çoğunluk sağlanmış olmak kaydıyla yürürlüğe girer.
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Article 1
Membership in the Madrid Union
The States party to this Protocol (hereinafter referred to as "the
Contracting States"), even where they are not party to the Madrid Agreement
Concerning the International Registration of Marks as revised at Stockholm in
1967 and as amended in 1979 (hereinafter referred to as "the Madrid
(Stockholm) Agreement"), and the organizations referred to in Article 14(1)(b)
which are party to this Protocol (hereinafter referred to as "the Contracting
Organizations") shall be members of the same Union of which countries party to
the Madrid (Stockholm) Agreement are members. Any reference in this Protocol
to "Contracting Parties" shall be construed as a reference to both Contracting
States and Contracting Organizations.
Article 2
Securing Protection through International Registration
(1) Where an application for the registration of a mark has been filed
with the Office of a Contracting Party, or where a mark
has been registered in the register of the Office of a Contracting Party, the
person in whose name that application (hereinafter referred to as "the basic
application") or that registration (hereinafter referred to as "the basic
registration") stands may, subject to the provisions of this Protocol, secure
protection for his mark in the territory of the Contracting Parties, by
obtaining the registration of that mark in the register of the International
Bureau of the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred
to as "the international registration," "the International Register," "the
International Bureau" and "the Organization," respectively), provided that,
(i) where the basic application has been filed with the Office of a
Contracting State or where the basic registration has been made by such an
Office, the person in whose name that application or registration stands is a
national of that Contracting State, or is domiciled, or has a real and
effective industrial or commercial establishment, in the said Contracting
State,
(ii) where the basic application has been filed with the Office of a
Contracting Organization or where the basic registration has been made by such
an Office, the person in whose name that application or registration stands is
a national of a State member of that Contracting Organization, or is
domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment,
in the territory of the said Contracting Organization.
(2) The application for international registration (hereinafter referred
to as "the international application") shall be filed with the International
Bureau through the intermediary of the Office with which the basic application
was filed or by which the basic registration was made (hereinafter referred to
as "the Office of origin"), as the case may be.
(3) Any reference in this Protocol to an "Office" or an "Office of a
Contracting Party" shall be construed as a reference to the office that is in
charge, on behalf of a Contracting Party, of the
registration of marks, and any reference in this Protocol to "marks" shall be
construed as a reference to trademarks and service marks.
(4) For the purposes of this Protocol, "territory of a Contracting Party"
means, where the Contracting Party is a State, the territory of that State
and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the
territory in which the constituting treaty of that intergovernmental
organization applies.
Article 3
International Application
(1) Every international application under this Protocol shall be presented
on the form prescribed by the Regulations. The Office of origin shall certify
that the particulars appearing in the international application correspond to
the particulars appearing, at the time of the certification, in the basic

application or basic registration, as the case may be. Furthermore, the said
Office shall indicate,
(i) in the case of a basic application, the date and number of that
application,
(ii) in the case of a basic registration, the date and number of that
registration as well as the date and number of the application from which the
basic registration resulted.
The Office of origin shall also indicate the date of the international
application.
(2) The applicant must indicate the goods and services in respect of which
protection of the mark is claimed and also, if possible, the corresponding
class or classes according to the classification established by the Nice
Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services
for the Purposes of the Registration of Marks. If the applicant does not give
such indication, the International Bureau shall classify the goods and
services in the appropriate classes of the said classification. The indication
of classes given by the applicant shall be subject to control by the
International Bureau, which shall exercise the said control in association
with the Office of origin. In the event of disagreement between the said
Office and the International Bureau, the opinion of the latter shall prevail.
(3) If the applicant claims color as a distinctive feature of his mark, he
shall be required
(i) to state the fact, and to file with his international application a
notice specifying the color or the combination of colors claimed;
(ii) to append to his international application copies in color of the
said mark, which shall be attached to the notifications given by the
International Bureau; the number of such copies shall be fixed by the
Regulations.
(4) The International Bureau shall register immediately the marks filed in
accordance with Article 2. The international registration shall bear the date
on which the international application was received in the Office of origin,
provided that the international application has been received by the
International Bureau within a period of two months from that date. If the
international application has not been received within that period, the
international registration shall bear the date on which the said international
application was received by the International Bureau. The International Bureau
shall notify the international registration without delay to the Offices
concerned. Marks registered in the International Register shall be published
in a periodical gazette issued by the International Bureau, on the basis of
the particulars contained in the international application.
(5) With a view to the publicity to be given to marks registered in the
International Register, each Office shall receive from the International
Bureau a number of copies of the said gazette free of charge and a number of
copies at a reduced price, under the conditions fixed by the Assembly referred
to in Article 10 (hereinafter referred to as "the Assembly"). Such publicity
shall be deemed to be sufficient for the purposes of all the Contracting Parties,
and no other publicity may be required of the holder of the international
registration.
Article 3bis
Territorial Effect
The protection resulting from the international registration shall extend
to any Contracting Party only at the request of the person who files the
international application or who is the holder of the international
registration. However, no such request can be made with respect to the
Contracting Party whose Office is the Office of origin.
Article 3ter
Request for "Territorial Extension"
(1) Any request for extension of the protection resulting from the
international registration to any Contracting Party shall be specially
mentioned in the international application.
(2) A request for territorial extension may also be made subsequently to
the international registration. Any such request shall be presented on the
form prescribed by the Regulations. It shall be immediately recorded by the
International Bureau, which shall notify such recordal without delay to the
Office or Offices concerned. Such recordal shall be published in the
periodical gazette of the International Bureau. Such territorial extension

shall be effective from the date on which it has been recorded in the
International Register; it shall cease to be valid on the expiry of the
international registration to which it relates.
Article 4
Effects of International Registration
(1) (a) From the date of the registration or recordal effected in
accordance with the provisions of Articles 3 and 3ter, the protection of the
mark in each of the Contracting Parties concerned shall be the same as if the mark
had been deposited direct with the Office of that Contracting Party. If no refusal
has been notified to the International Bureau in accordance with Article 5(1) and
(2) or if a refusal notified in
accordance with the said Article has been withdrawn subsequently, the
protection of the mark in the Contracting Party concerned shall, as from the
said date, be the same as if the mark had been registered by the Office of
that Contracting Party.
(b) The indication of classes of goods and services provided for in
Article 3 shall not bind the Contracting Parties with regard to the
determination of the scope of the protection of the mark.
(2) Every international registration shall enjoy the right of priority
provided for by Article 4 of the Paris Convention for the Protection of
Industrial Property, without it being necessary to comply with the formalities
prescribed in Section D of that Article.
Article 4bis
Replacement of a National or Regional Registration
by an International Registration
(1) Where a mark that is the subject of a national or regional
registration in the Office of a Contracting Party is also the subject of an
international registration and both registrations stand in the name of the
same person, the international registration is deemed to replace the national
or regional registration, without prejudice to any rights acquired by virtue
of the latter, provided that
(i) the protection resulting from the international registration extends
to the said Contracting Party under Article 3ter (1) or (2),
(ii) all the goods and services listed in the national or regional
registration are also listed in the international registration in respect of
the said Contracting Party,
(iii) such extension takes effect after the date of the national or
regional registration.
(2) The Office referred to in paragraph (1) shall, upon request, be
required to take note in its register of the international registration.
Article 5
Refusal and Invalidation of Effects of International Registration
in Respect of Certain Contracting Parties
(1) Where the applicable legislation so authorizes, any Office of a
Contracting Party which has been notified by the International Bureau of an
extension to that Contracting Party, under Article 3ter (1) or (2), of the
protection resulting from the international registration shall have the right
to declare in a notification of refusal that protection cannot be granted in
the said Contracting Party to the mark which is the subject of such extension.
Any such refusal can be based only on the grounds which would apply, under the
Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the case of a
mark deposited direct with the Office which notifies the refusal. However,
protection may not be refused, even partially, by reason only that the
applicable legislation would permit registration only in a limited number of
classes or for a limited number of goods or services.
(2) (a) Any Office wishing to exercise such right shall notify its refusal
to the International Bureau, together with a statement of all grounds, within
the period prescribed by the law applicable to that Office and at the latest,
subject to subparagraphs (b) and (c), before the expiry of one year from the
date on which the notification of the extension referred to in paragraph (1)
has been sent to that Office by the International Bureau.
(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may declare
that, for international registrations made under this

Protocol, the time limit of one year referred to in subparagraph (a) is
replaced by 18 months.
(c) Such declaration may also specify that, when a refusal of protection
may result from an opposition to the granting of protection, such refusal may
be notified by the Office of the said Contracting Party to the International
Bureau after the expiry of the 18-month time limit. Such an Office may, with
respect to any given international registration, notify a refusal of
protection after the expiry of the 18-month time limit, but only if
(i) it has, before the expiry of the 18-month time limit, informed the
International Bureau of the possibility that oppositions may be filed after
the expiry of the 18-month time limit, and
(ii) the notification of the refusal based on an opposition is made within
a time limit of not more than seven months from the date on which the
opposition period begins; if the opposition period expires before this time
limit of seven months, the notification must be made within a time limit of
one month from the expiry of the opposition period.
(d) Any declaration under subparagraphs (b) or (c) may be made in the
instruments referred to in Article 14(2), and the effective date of the
declaration shall be the same as the date of entry into force of this Protocol
with respect to the State or intergovernmental organization having made the
declaration. Any such declaration may also be made later, in which case the
declaration shall have effect three months after its receipt by the Director
General of the Organization (hereinafter referred to as "the Director
General"), or at any later date indicated in the declaration, in respect of
any international registration whose date is the same as or is later than the
effective date of the declaration.
(e) Upon the expiry of a period of ten years from the entry into force of
this Protocol, the Assembly shall examine the opera- tion of the system
established by subparagraphs (a) to (d) Thereafter, the provisions of the said
subparagraphs may be modified by a unanimous decision of the Assembly.
(3) The International Bureau shall, without delay, transmit one of the
copies of the notification of refusal to the holder of the international
registration. The said holder shall have the same remedies as if the mark had
been deposited by him direct with the Office which has notified its refusal.
Where the International Bureau has received information under paragraph
(2)(c)(i), it shall, without delay, transmit the said information to the
holder of the international registration.
(4) The grounds for refusing a mark shall be communicated by the
International Bureau to any interested party who may so request.
(5) Any Office which has not notified, with respect to a given
international registration, any provisional or final refusal to the
International Bureau in accordance with paragraphs (1) and (2) shall, with
respect to that international registration, lose the benefit of the right
provided for in paragraph (1).
(6) Invalidation, by the competent authorities of a Contracting Party, of
the effects, in the territory of that Contarcting Party, of an international
registration may not be pronounced without the holder of such international
registration having, in good time, been afforded the opportunity of defending
his rights. Invalidation shall be notified to the International Bureau.
Article 5bis
Documentary Evidence of Legitimacy of Use
of Certain Elements of the Mark
Documentary evidence of the legitimacy of the use of certain elements
incorporated in a mark, such as armorial bearings, escutcheons, portraits,
honorary distinctions, titles, trade names, names of persons other than the
name of the applicant, or other like inscriptions, which might be required by the
Offices of the Contracting Parties shall be exempt from any legalization as well as
from any
certification other than that of the Office of origin.
Article 5ter
Copies of Entries in International Register;
Searches for Anticipations;
Extracts from International Register
(1) The International Bureau shall issue to any person applying therefor,
upon the payment of a fee fixed by the Regulations, a copy of the entries in

the International Register concerning a specific mark.
(2) The International Bureau may also, upon payment, undertake searches
for anticipations among marks that are the subject of international
registrations.
(3) Extracts from the International Register requested with a view to
their production in one of the Contracting Parties shall be exempt from any
legalization.
Article 6
Period of Validity of International Registration;
Dependence and Independence of International Registration
(1) Registration of a mark at the International Bureau is effected for ten
years, with the possibility of renewal under the conditions specified in
Article 7.
(2) Upon expiry of a period of five years from the date of the
international registration, such registration shall become independent
of the basic application or the registration resulting therefrom, or of the
basic registration, as the case may be, subject to the following provisions.
(3) The protection resulting from the international registration, whether
or not it has been the subject of a transfer, may no longer be invoked if,
before the expiry of five years from the date of the international
registration, the basic application or the registration resulting therefrom,
or the basic registration, as the case may be, has been withdrawn, has lapsed,
has been renounced or has been the subject of a final decision of rejection,
revocation, cancellation or invalidation, in respect of all or some of the
goods and services listed in the international registration. The same applies
if
(i) an appeal against a decision refusing the effects of the basic
application,
(ii) an action requesting the withdrawal of the basic application or the
revocation, cancellation or invalidation of the registration resulting from
the basic application or of the basic registration, or
(iii) an opposition to the basic application results, after the expiry of
the five-year period, in a final decision of rejection, revocation,
cancellation or invalidation, or ordering the withdrawal, of the basic
application, or the registration resulting therefrom, or the basic
registration, as the case may be, provided that such appeal, action or
opposition had begun before the expiry of the said period. The same also
applies if the basic application is withdrawn, or the registration resulting
from the basic application or the basic registration is renounced, after the
expiry of the five-year period, provided that, at the time of the withdrawal
or renunciation, the said application or registration was the subject of a
proceeding referred to in item (i), (ii) or (iii) and that such proceeding had
begun before the expiry of the said period.
(4) The Office of origin shall, as prescribed in the Regulations, notify
the International Bureau of the facts and decisions relevant under paragraph
(3), and the International Bureau shall, as prescribed in the Regulations,
notify the interested parties and effect any publication accordingly. The
Office of origin shall, where applicable, request the International Bureau to
cancel, to the extent applicable, the international registration, and the
International Bureau shall proceed accordingly.
Article 7
Renewal of International Registration
(1) Any international registration may be renewed for a period of ten
years from the expiry of the preceding period, by the mere payment of the
basic fee and, subject to Article 8(7), of the supplementary and complementary
fees provided for in Article 8 (2). (2) Renewal may not bring about any change
in the international registration in its latest form.
(3) Six months before the expiry of the term of protection, the
International Bureau shall, by sending an unofficial notice, remind the holder
of the international registration and his representative, if any, of the exact
date of expiry.
(4) Subject to the payment of a surcharge fixed by the Regulations, a
period of grace of six months shall be allowed for renewal of the
international registration.

Article 8
Fees for International Application and Registration
(1) The Office of origin may fix, at its own discretion, and collect, for
its own benefit, a fee which it may require from the applicant
for international registration or from the holder of the international
registration in connection with the filing of the international application or
the renewal of the international registration.
(2) Registration of a mark at the International Bureau shall be subject to
the advance payment of an international fee which shall, subject to the
provisions of paragraph (7)(a), include,
(i) a basic fee;
(ii) a supplementary fee for each class of the International
Classification, beyond three, into which the goods or services to which the
mark is applied will fall;
(iii) a complementary fee for any request for extension of protection
under Article 3 ter.
(3) However, the supplementary fee specified in paragraph (2)(ii) may,
without prejudice to the date of the international registration, be paid
within the period fixed by the Regulations if the number of classes of goods
or services has been fixed or disputed by the International Bureau. If, upon
expiry of the said period, the supplementary fee has not been paid or the list
of goods or services has not been reduced to the required extent by the
applicant, the international application shall be deemed to have been
abandoned.
(4) The annual product of the various receipts from international
registration, with the exception of the receipts derived from the fees
mentioned in paragraph (2)(ii) and (iii), shall be divided equally among the
Contracting Parties by the International Bureau, after deduction of the
expenses and charges necessitated by the implementation of this Protocol.
(5) The amounts derived from the supplementary fees provided for in
paragraph (2)(ii) shall be divided, at the expiry of each year, among the
interested Contracting Parties in proportion to the number of marks for which
protection has been applied for in each of them during that year, this number
being multiplied, in the case of Contracting Parties which make an
examination, by a coefficient which shall be determined by the Regulations.
(6) The amounts derived from the complementary fees provided for in
paragraph (2)(iii) shall be divided according to the same rules as those
provided for in paragraph (5).
(7)(a) Any Contracting Party may declare that, in connection with each
international registration in which it is mentioned under Article 3 ter, and
in connection with the renewal of any such international registration, it
wants to receive, instead of a share in the revenue produced by the
supplementary and complementary fees, a fee (hereinafter referred to as "the
individual fee") whose amount shall be indicated in the declaration, and can
be changed in further declarations, but may not be higher than the equivalent
of the amount which the said Contracting Party's Office would be entitled to
receive from an applicant for a ten-year registration, or from the holder of a
registration for a ten-year renewal of that registration, of the mark in the
register of the said Office, the said amount being diminished by the savings
resulting from the international procedure. Where such an individual fee is
payable,
(i) no supplementary fees referred to in paragraph (2) (ii) shall be
payable if only Contracting Parties which have made a declaration under this
subparagraph are mentioned under Article 3 ter, and
(ii) no complementary fee referred to in paragraph (2) (iii) shall be
payable in respect of any Contracting Party which has made a declaration under
this subparagraph.
(b) Any declaration under subparagraph (a) may be made in the instruments
referred to in Article 14 (2), and the effective date of the declaration shall
be the same as the date of entry into force of this Protocol with respect to
the State or intergovernmental organization having made the declaration. Any
such declaration may also be made later, in which case the declaration shall
have effect three months after its receipt by the Director General, or at any
later date indicated in the declaration, in respect of any international
registration whose date is the same as or is later than the effective date of
the declaration.

Article 9
Recordal of Change in the Ownership of
an International Registration
At the request of the person in whose name the international registration
stands, or at the request of an interested Office made ex officio or at the
request of an interested person, the International Bureau shall record in the
International Register any change in the ownership of that registration, in
respect of all or some of the Contracting Parties in whose territories the
said registration has effect and in respect of all or some of the goods and
services listed in the registration, provided that the new holder is a person
who, under Article 2 (1), is entitled to file international applications.
Article 9 bis
Recordal of Certain Matters Concerning
an International Registration
The International Bureau shall record in the International Register
(i) any change in the name or address of the holder of the international
registration,
(ii) the appointment of a representative of the holder of the
international registration and any other relevant fact concerning such
representative,
(iii) any limitation, in respect of all or some of the Contracting
Parties, of the goods and services listed in the international registration,
(iv) any renunciation, cancellation or invalidation of the international
registration in respect of all or some of the Contracting Parties,
(v) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the
rights in a mark that is the subject of an international registration.
Article 9 ter
Fees for Certain Recordals
Any recordal under Article 9 or under Article 9 bis may be subject to the
payment of a fee.
Article 9 quater
Common Office of Several Contracting States
(1) If several Contracting States agree to effect the unification of their
domestic legislations on marks, they may notify the Director General
(i) that a common Office shall be substituted for the national Office of
each of them, and
(ii) that the whole of their respective territories shall be deemed to be
a single State for the purposes of the application of all or part of the
provisions preceding this Article as well as the provisions of Articles 9
quinquies and 9 sexies.
(2) Such notification shall not take effect until three months after the
date of the communication thereof by the Director General to the other
Contracting Parties.
Article 9 quinquies
Transformation of an International Registration
into National or Regional Applications
Where, in the event that the international registration is cancelled at
the request of the Office of origin under Article 6(4), in respect of all or
some of the goods and services listed in the said registration, the person who
was the holder of the international registration files an application for the
registration of the same mark with the Office of any of the Contracting
Parties in the territory of which the international registration had effect,
that application shall be treated as if it had been filed on the date of the
international registration according to Article 3(4) or on the date of
recordal of the territorial extension according to Article 3 ter (2) and, if
the international registration enjoyed priority, shall enjoy the same
priority, provided that
(i) such application is filed within three months from the date on which
the international registration was cancelled,
(ii) the goods and services listed in the application are in fact covered
by the list of goods and services contained in the international registration
in respect of the Contracting Party concerned, and
(iii) such application complies with all the requirements of the
applicable law, including the requirements concerning fees.

Article 9 sexies
Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement
(1) Where, with regard to a given international application or a given
international registration, the Office of origin is the Office of a State that
is party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement, the provisions
of this Protocol shall have no effect in the territory of any other State that is
also party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.
(2) The Assembly may, by a three-fourths majority, repeal paragraph (1),
or restrict the scope of paragraph (1), after the expiry of a period of ten
years from the entry into force of this Protocol, but not before the expiry of
a period of five years from the date on which the majority of the countries
party to the Madrid (Stockholm) Agreement have become party to this Protocol.
In the vote of the Assembly, only those States which are party to both the
said Agreement and this Protocol shall have the right to participate.
Article 10
Assembly
(1) (a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as
the countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement.
(b) Each Contracting Party shall be represented in that Assembly by one
delegate, who may be assisted by alternate delegates, ad- visors, and experts.
(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting
Party which has appointed it, except for the travel ex- penses and the
subsistence allowance of one delegate for each Contracting Party, which shall
be paid from the funds of the Union.
(2) The Assembly shall, in addition to the functions which it has under
the Madrid (Stockholm) Agreement, also
(i) deal with all matters concerning the implementation of this Protocol;
(ii) give directions to the International Bureau concerning
the preparation for conferences of revision of this Protocol,
due account being taken of any comments made by those countries of the Union
which are not party to this Protocol;
(iii) adopt and modify the provisions of the Regulations concerning the
implementation of this Protocol;
(iv) perform such other functions as are appropriate under this Protocol.
(3) (a) Each Contracting Party shall have one vote in the Assembly. On
matters concerning only countries that are party to the Madrid (Stockholm)
Agreement, Contracting Parties that are not party to the said Agreement shall
not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting
Parties, only the latter shall have the right to vote.
(b) One-half of the members of the Assembly which have the right to vote
on a given matter shall constitute the quorum for the purposes of the vote on
that matter.
(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any
session, the number of the members of the Assembly having the right to vote on
a given matter which are represented is less than one-half but equal to or
more than one-third of the members of the Assembly having the right to vote on
that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of
decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect
only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International
Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly
having the right to vote on the said matter which were not represented and
shall invite them to express in writing their vote or abstention within a
period of three months from the date of the communication. If, at the expiry
of this period, the number of such members having thus expressed their vote or
abstention attains the number of the members which was lacking for attaining
the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided
that at the same time the required majority still obtains.
(d) Subject to the provisions of Articles 5 (2) (e), 9sexies (2), 12 and
13 (2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes
cast.
(e) Abstentions shall not be considered as votes.
(f) A delegate may represent, and vote in the name of, one member of the
Assembly only.
(4) In addition to meeting in ordinary sessions and extraordinary sessions
as provided for by the Madrid (Stockholm) Agreement, the Assembly shall meet
in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the

request of one-fourth of the members of the Assembly having the right to vote
on the matters proposed to be included in the agenda of the session. The
agenda of such an extraordinary session shall be prepared by the Director
General.
Article 11
International Bureau
(1) International registration and related duties, as well as all other
administrative tasks, under or concerning this Protocol, shall be performed by
the International Bureau.
(2) (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions
of the Assembly, make the preparations for the conferences of revision of this
Protocol.
(b) The International Bureau may consult with intergovernmental and
international non-governmental organizations concerning preparations for such
conferences of revision.
(c) The Director General and persons designated by him shall take part,
without the right to vote, in the discussions at such conferences of revision.
(3) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to
it in relation to this Protocol.
Article 12
Finances
As far as Contracting Parties are concerned, the finances of the Union
shall be governed by the same provisions as those contained in Article 12 of
the Madrid (Stockholm) Agreement, provided that any reference to Article 8 of
the said Agreement shall be deemed to be a reference to Article 8 of this
Protocol. Furthermore, for the purposes of Article 12 (6) (b) of the said
Agreement, Contracting Organizations shall, subject to a unanimous decision
to the contrary by the Assembly, be considered to belong to contribution class
I (one) under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
Article 13
Amendment of Certain Articles of the Protocol
(1) Proposals for the amendment of Articles 10, 11, 12, and the present
Article, may be initiated by any Contracting Party, of by the Director
General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the
Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by
the Assembly.
(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be
adopted by the Assembly. Adoption shall require threefourths of the votes
cast, provided that any amendment to Article 10, and to the present paragraph,
shall require four-fifths of the votes cast.
(3) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter
into force one month after written notifications of acceptance, effected in
accordance with their respective constitutional processes, have been received
by the Director General from three-fourths of those States and
intergovernmental organizations which, at the time the amendment was adopted,
were members of the Assembly and had the right to vote on the amendment.
Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the States and
intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the
amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a
subsequent date.
Article 14
Becoming Party to the Protocol;
Entry into Force
(1) (a) Any State that is a party to the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property may become party to this Protocol.
(b) Furthermore, any intergovernmental organization may also become party
to this Protocol where the following conditions are fulfilled:
(i) at least one of the member States of that organization is a party to
the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
(ii) that organization has a regional Office for the purposes of
registering marks with effect in the territory of the organization, provided
that such Office is not the subject of a notification under Article 9quater.
(2) Any State or organization referred to in paragraph (1) may sign this
Protocol. Any such State or organization may, if it has signed this Protocol,

deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of this Protocol
or, if it has not signed this Protocol, deposit an instrument of accession to
this Protocol.
(3) The instruments referred to in paragraph (2) shall be deposited with
the Director General.
(4) (a) This Protocol shall enter into force three months after four
instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been
deposited, provided that at least one of those instruments has been deposited
by a country party to the Madrid (Stockholm) Agreement and at least one other of
those instruments has been deposited by a State not party to the Madrid (Stockholm)
Agreement or by any of the organizations referred to in paragraph (1) (b).
(b) with respect to any other State or organization referred to in
paragraph (1), this Protocol shall enter into force three months after the
date on which its ratification, acceptance, approval or accession has been
notified by the Director General.
(5) Any State or organization referred to in paragraph (1) may, when
depositing its instrument of ratification, acceptance or approval of or
accession to, this Protocol, declare that the protection resulting from any
international registration effected under this Protocol before the date of
entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.
Article 15
Denunciation
(1) This Protocol shall remain in force without limitation as to time.
(2) Any Contracting Party may denounce this Protocol by notification
addressed to the Director General.
(3) Denunciation shall take effect one year after the day on which the
Director General has received the notification.
(4) The right of denunciation provided for by this Article shall not be
exercised by any Contracting Party before the expiry of five years from the
date upon which this Protocol entered into force with respect to that
Contracting Party.
(5) (a) Where a mark is the subject of an international registration
having effect in the denouncing State or intergovernmental organization at the
date on which the denunciation becomes effective, the holder of such
registration may file an application for the registration of the same mark
with the Office of the denouncing State or intergovernmental organization,
which shall be treated as if it had been filed on the date of the
international registration according to Article 3 (4) or on the date of
recordal of the territorial extension according to Article 3ter (2) and, if
the international registration enjoyed priority, enjoy the same priority,
provided that
(i) such application is filed within two years from the date on which the
denunciation became effective,
(ii) the goods and services listed in the application are in fact covered
by the list of goods and services contained in the international registration
in respect of the denouncing State or intergovernmental organization, and
(iii) such application complies with all the requirements of the
applicable law, including the requirements concerning fees.
(b) The provisions of subparagraph (a) shall also apply in respect of any
mark that is the subject of an international registration having effect in
Contracting Parties other that the denouncing State or intergovernmental
organization at the date on which denunciation becomes effective and whose
holder, because of the denunciation, is no longer entitled to file
international applications under Article 2 (1).
Article 16
Signature; Languages; Depositary Functions
(1) (a) This Protocol shall be signed in a single copy in the English,
French and Spanish languages, and shall be deposited with the Director General
when it ceases to be open for signature at Madrid. The texts in the three
languages shall be equally authentic.
(b) Official texts of this Protocol shall be established by the Director
General, after consultation with the interested governments and organizations,
in the Arabic, Chinese, German, Italian, Japanese, Portuguese and Russian
languages, and in such other languages as the Assembly may designate.
(2) This Protocol shall remain open for signature at Madrid until December
31, 1989.

(3) The Director General shall transmit two copies, certified by the
Government of Spain, of the signed texts of this Protocol to all States and
intergovernmental organizations that may become party to this Protocol.
(4) The Director General shall register this Protocol with the Secretariat
of the United Nations.
(5) The Director General shall notify all States and international
organizations that may become or are party to this Protocol of signatures,
deposits of instruments of ratification, acceptance, approval or accession,
the entry into force of this Protocol and any amendment thereto, any
notification of denunciation and any declaration provided for in this
Protocol.

Locarno Agreement
Establishing an International Classification
for Industrial Designs
Signed at Locarno on October 8, 1968
as amended on September 28, 1979
Article 1
Establishment of a Special Union;
Adoption of an International Classification
(1) The countries to which this Agreement applies constitute a Special
Union.
(2) They adopt a single classification for industrial designs (hereinafter
designated as "the international classification").
(3) The international classification shall comprise:
(i) a list of classes and subclasses;
(ii) an alphabetical list of goods in which industrial designs are
incorporated, with an indication of the classes and subclasses into which they
fall;
(iii) explanatory notes.
(4) The list of classes and subclasses is the list annexed to the present
Agreement, subject to such amendments and additions as the Committee of
Experts set up under Article 3 (hereinafter designated as "the Committee of
Experts") may make to it.
(5) The alphabetical list of goods and the explanatory notes shall be
adopted by the Committee of Experts in accordi ance with the procedure laid
down in Article 3.
(6) The international classification may be amended or supplemented by the
Committee of Experts, in accordance with the procedure laid down in Article 3.
(7) (a) The international classification shall be established in the
English and French languages.
(b) Official texts of the international classification, in such other
languages as the Assembly referred to in Article 5 may designate, shall be
established, after consultation with the interested Governments, by the
International Bureau of Intellectual Property (hereinafter designated as "the
International Bureau") referred to in the Convention Establishing the World
Intellectual Property Organization (hereinafter designated as "the
Organization").
Article 2
Use and Legal Scope of the International Classification
(1) Subject to the requirements prescribed by this Agreement, the
international classification shall be solely of an administrative character.
Nevertheless, each country may attribute to it the legal scope which it
considers appropriate. In particular, the international classification shall
not bind the countries of the Special Union as regards the nature and scope of
the protection afforded to the design in those countries.
(2) Each country of the Special Union reserves the right to use the
international classification as a principal or as a subsidiary system.
(3) The Offices of the countries of the Special Union shall include in the
official documents for the deposit or registration of designs, and, if they
are officially published, in the publications in question, the numbers of the
classes and subclasses of the international classification into which the
goods incorporating the designs belong.
(4) In selecting terms for inclusion in the alphabetical list of goods,
the Committee of Experts shall exercise reasonable care to avoid using terms
in which exclusive rights may exist. The inclusion of any word in the
alphabetical index, however, is not an expression of opinion of the Committee
of Experts on whether or not it is subject to exclusive rights.
Article 3
Committee of Experts
(1) A Committee of Experts shall be entrusted with the tasks referred to
in Article 1 (4), 1(5) and 1(6). Each country of the Special Union shall be
represented on the Committee of Experts, which shall be organized according to
rules of procedure adopted by a simple majority of the countries represented.
(2) The Committee of Experts shall adopt the alphabetical list and
explanatory notes by a simple majority of the votes of the countries of the

Special Union.
(3) Proposals for amendments or additions to the international
classification may be made by the Office of any country of the Special Union
or by the International Bureau. Any proposal emanating from an Office shall be
communicated by that Office to the International Bureau. Proposals from
Offices and from the International Bureau shall be transtmitted by the latter
to the members of the Committee of Experts not later than two months before
the session of the Committee at which the said proposals are to be considered.
(4) The decisions of the Committee of Experts concerning the adoption of
amendments and additions to be made in the international classification shall be by
a simple majority of the countries of the Special Union. Nevertheless, if such
decisions entail the setting up of a new class or any transfer of goods from one
class to another, unanimity shall
be required.
(5) Each expert shall have the right to vote by mail.
(6) If a country does not appoint a representative for a given session of
the Committee of Experts, or if the expert appointed has not expressed his
vote during the session or within a period to be prescribed by the rules of
procedure of the Committee of Experts, the country concerned shall be
considered to have accepted the decision of the Committee.
Article 4
Notification and Publication of the Classification and of
Amendments and Additions Thereto
(1) The alphabetical list of goods and the explanatory notes adopted by
the Committee of Experts, as well as any amendment or addition to the
international classification decided by the Committee, shall be communicated
to the Offices of the countries of the Special Union by the International
Bureau. The decisions of the Committee of Experts shall enter into force as
soon as the Communication is received. Never-theless, if such decisions entail
the setting up of a new class or any transfer of goods from one class to
another, they shall enter into force within a period of six months from the
date of the said communication.
(2) The International Bureau, as depositary of the international
classification, shall incorporate therein the amendments and additions which
have entered into force. Announce ments of the amendments and additions shall
be published in the periodicals to be designated by the Assembly.
Article 5
Assembly of the Special Union
(1) (a) The Special Union shall have an Assembly consisting of the
countries of the Special Union.
(b) The Government of each country of the Special Union shall be
represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates,
advisors, and experts.
(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Government which
has appointed it.
(2) (a) Subject to the provisions of Article 3, the Assembly shall:
(i) deal with all matters concerning the maintenance and development of
the Special Union and the implementation of this Agreement;
(ii) give directions to the International Bureau concerning the
preparation for conferences of revision;
(iii) review and approve the reports and activities of the Director
General of the Organization (hereinafter designated as "the Director General")
concerning the Special Union, and give him all necessary instructions
concerning matters within the competence of the Special Union;
(iv) determine the program and adopt the biennial budget of the Special
Union, and approve its final accounts;
(v) adopt the financial regulations of the Special Union;
(vi) decide on the establishment of official texts of the international
classification in languages other than English and French;
(vii) establish, in addition to the Committee of Experts set up under
Article 3, such other committees of experts and working groups as it deems
appropriate to achieve the objectives of the Special Union;
(viii) determine which countries not members of the Special Union and
which intergovernmental and international non-governmental organizations shall
be admitted to its meetings as observers;

(ix) adopt amendments to Articles 5 to 8;
(x) take any other appropriate action designed to further the objectives
of the Special Union;
(xi) perform such other functions as are appropriate under this Agreement.
(b) With respect to matters which are of interest also to other Unions
administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after
having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.
(3) (a) Each country member of the Assembly shall have one vote.
(b) One-half of the countries members of the Assembly shall constitute a
quorum.
(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any
session, the number of countries represented is less than one-half but equal
to or more than one-third of the countries members of the Assembly, the
Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning
its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions
set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall
communicate the said decisions to the countries members of the Assembly which
were not represented and shall invite them to express in writing their vote or
abstention within a period of three months from the date of the communication.
If, at the expiration of this period, the number of countries having thus
expressed their vote or abstention attains the number of countries which was
lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall
take effect provided that at the same time the required majority still
obtains.
(d) Subject to the provisions of Article 8(2), the decisions of the
Assembly shall require two-thirds of the votes cast.
(e) Abstentions shall not be considered as votes.
(f) A delegate may represent, and vote in the name of, one country only.
(4) (a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in
ordinary session upon convocation by the Director General and, in the absence
of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as
the General Assembly of the Organization.
(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by
the Director General, at the request of onefourth of the countries members of
the Assembly.
(c) The agenda of each session shall be prepared by the Director General.
(5) The Assembly shall adopt its own rules of procedure.
Article 6
International Bureau
(1) (a) Administrative tasks concerning the Special Union shall be
performed by the International Bureau.
(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and
provide the secretariat of the Assembly, the Committee of Experts, and such
other committees of experts and working groups as may have been established by
the Assembly or the Committee of Experts.
(c) The Director General shall be the chief executive of the Special Union
and shall represent the Special Union.
(2) The Director General and any staff member designated by him shall
participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the
Committee of Experts, and such other committees of experts or working groups
as may have been established by the Assembly or the Committee of Experts.
The Director General, or a staff member designated by him, shall be ex officio
secretary of those bodies.
(3) (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions
of the Assembly, make the preparations for the conferences of revision of the
provisions of the Agreement other than Articles 5 to 8.
(b) The International Bureau may consult with inter-governmental and
international non-governmental organizations concerning preparations for
conferences of revision.
(c) The Director General and persons designated by him shall take part,
without the right to vote, in the discussions at those conferences.

(4) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to
it.
Article 7
Finances
(1) (a) The Special Union shall have a budget.
(b) The budget of the Special Union shall include the income and expenses
proper to the Special Union, its contribution to the budget of expenses common
to the Unions, and, where applicable, the sum made available to the budget of
the Conference of the Organization.
(c) Expenses not attributable exclusively to the Special Union but also to
one or more other Unions administered by the Organization shall be considered
as expenses common to the Unions. The share of the Special Union in such
common expenses shall be in proportion to the interest the Special Union has
in them.
(2) The budget of the Special Union shall be established with due regard
to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions
administered by the Organization.
(3) The budget of the Special Union shall be financed from the following
sources:
(i) contributions of the countries of the Special Union;
(ii) fees and charges due for services rendered by the International
Bureau in relation to the Special Union;
(iii) sale of, or royalties on, the publications of the International
Bureau concerning the Special Union;
(iv) gifts, bequests, and subventions;
(v) rents, interests, and other miscellaneous income.
(4) (a) For the purpose of establishing its contribution referred to in
paragraph (3) (i), each country of the Special Union shall belong to the same
class as it belongs to in the Paris Union for the Protection of Industrial
Property, and shall pay its annual contributions on the basis of the same
number of units as is fixed for that class in that Union.
(b) The annual contribution of each country of the Special Union shall be
an amount in the same proportion to the total sum to be contributed to the
budget of the Special Union by all countries as the number of its units is to
the total of the units of all contributing countries.
(c) Contributions shall become due on the first of January of each year.
(d) A country which is in arrears in the payment of its contributions may
not exercise its right to vote in any organ of the Special Union if the amount
of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it
for the preceding two full years. However, any organ of the Special Union may
allow such a country to continue to exercise its right to vote in that organ
if, and as long as, it is satisfied that the delay in payment is due to
exceptional and unavoidable circumstances.
(e) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial
period, it shall be at the same level as the budget of the previous year, as
provided in the financial regulations,
(5) The amount of the fees and charges due for services rendered by the
International Bureau in relation to the Special Union shall be established,
and shall be reported to the Assembly, by the Director General.
(6) (a) The Special Union shall have a working capital fund which shall be
constituted by a single payment made by each country of the Special Union. If
the fund becomes insufficient, the Assembly shall decide to increase it.
(b) The amount of the initial payment of each country to the said fund or
of its participation in the increase thereof shall be a proportion of the
contribution of that country for the year in which the fund is established or
the decision to increase it is made.
(c) The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly
on the proposal of the Director General and after it has heard the advice of
the Coordination Committee of the Organization.
(7) (a) In the headquarters agreement concluded with the country on the
territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided
that, whenever the working capital fund is insufficient, such country shall
grant advances. The amount of those advances and the conditions on which they
are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between
such country and the Organization.
(b) The country referred to in subparagraph (a) and the Organization shall
each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written

notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the
year in which it has been notified.
(8) The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the
countries of the Special Union or by external auditors, as provided in the
financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the
Assembly.
Article 8
Amendment of Articles 5 to 8
(1) Proposals for the amendment of Articles 5, 6, 7, and the present
Article, may be initiated by any country of the Special Union or by the
Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General
to the countries of the Special Union at least six months in advance of their
consideration by the Assembly.
(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be
adopted by the Assembly. Adoption shall require three-fourths of the votes
cast, provided that any amendment to Article 5, and to the present paragraph,
shall require four-fifths of the votes cast.
(3) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter
into force one month after written notifications of acceptance, effected in
accordance with their respective constitutional processes, have been received
by the Director General from three-fourths of the countries members of the
Special Union at the time the amendment was adopted. Any amendment to the said
Articles thus accepted shall bind all the countries which are members of the
Special Union at the time the amendment enters into force, or which become
members thereof at a subsequent date, provided that any amendment increasing
the financial obligations of countries of the Special Union shall bind only
those countries which have notified their acceptance of such amendment.
Article 9
Ratification and Accession; Entry Into Force
(1) Any country party to the Paris Convention for the Protection of
Industrial Property which has signed this Agreement may ratify it, and, if it
has not signed it, may accede to it.
(2) Instruments of ratification and accession shall be deposited with the
Director General.
(3) (a) With respect to the first five countries which have deposited
their instruments of ratification or accession, this Agreement shall enter
into force three months after the deposit of the fifth such instrument.
(b) With respect to any other country, this Agreement shall enter into
force three months after the date on which its ratification or accession has
been notified by the Director General, unless a subsequent date has been
indicated in the instrument of ratification or accession. In the latter case,
this Agreement shall enter into force with respect to that country on the date
thus indicated.
(4) Ratification or accession shall automatically entail acceptance of all
the clauses and admission to all the advantages of this Agreement.

Article 10
Force and Duration of the Agreement
This Agreement shall have the same force and duration as the Paris
Convention for the Protection of Industrial Property.
Article 11
Revision of Articles 1 to 4 and 9 to 15
(1) Articles 1 to 4 and 9 to 15 of this Agreement may be submitted to
revision with a view to the introduction of desired improvements.
(2) Every revision shall be considered at a conference which shall be held
among the delegates of the countries of the Special Union.
Article 12
Denunciation
(1) Any country may denounce this Agreement by notification addressed to
the Director General. Such denunciation shall affect only the country making
it, the Agreement remaining in full force and effect as regards the other
countries of the Special Union.

(2) Denunciation shall take effect one year after the day on which the
Director General has received the notification.
(3) The right of denunciation provided by this Article shall not be
exercised by any country before the expiration of five years from the date
upon which it becomes a member of the Special Union.
Article 13
Territories
The provisions of Article 24 of the Paris Convention for the Protection of
Industrial Property shall apply to this Agreement.
Article 14
Signature, Languages, Notifications
(1) (a) This Agreement shall be signed in a single copy in the English and
French languages, both texts being equally authentic, and shall be deposited
with the Government of Switzerland.
(b) This Agreement shall remain open for signature at Berne until June
30,1969.
(2) Official texts shall be established by the Director General, after
consultation with the interested Governments, in such other languages as the
Assembly may designate.
(3) The Director General shall transmit two copies, certified by the
Government of Switzerland, of the signed text of this Agreement to the
Governments of the countries that have signed it and, on request, to the
Government of any other country.
(4) The Director General shall register this Agreement with the
Secretariat of the United Nations.
(5) The Director General shall notify the Governments of all countries of
the Special Union of the date of entry into force of the Agreement,
signatures, deposits of instruments of ratification or accession, acceptances
of amendments to this Agreement and the dates on which such amendments enter
into force, and notifications of denunciation.
Article 15
Transitional Provision
Until the first Director General assumes office, references in this
Agreement to the International Bureau of the Organization or to the Director
General shall be deemed to be references to the United International Bureaux
for the Protection of Intellectual Property (BIRPI) or its Director,
respectively.

Budapest Treaty on the International
Recognition of the Deposit of Microorganisms
for the Purposes of Patent Procedure
Done at Budapest on April 28, 1977,
and amended on September 26, 1980
and
Regulations
INTRODUCTORY PROVISIONS
Article 1
Establishment of a Union
The States party to this Treaty (hereinafter called "the Contracting
States") constitute a Union for the international recognition of the deposit
of microorganisms for the purposes of patent procedure.
Article 2
Definitions
For the purposes of this Treaty and the Regulations:
(i) references to a "patent" shall be construed as references to patents
for inventions, inventors' certificates, utility certificates, utility models,
patents or certificates of addition, inventors' certificates of addition, and
utility certificates of addition;
(ii) "deposit of a microorganism" means, according to the context in which
these words appear, the following acts effected in accordance with this Treaty
and the Regulations; the transmittal of a microorganism to an international
depositary authority, which receives and accepts it, or the storage of such
a microorganism by the international depositary authority, or both the said
transmittal and the said storage;
(iii) "patent procedure" means any administrative or judicial procedure
relating to a patent application or a patent;
(iv) "publication for the purposes of patent procedure" means the official
publication, or the official laying open for public inspection, of a patent
application or a patent;
(v) "intergovernmental industrial property organization" means an
organization that has filed a declaration under Article 9 (1);
(vi) "industrial property office" means an authority of a Contracting
State or an intergovernmental industrial property organization competent for
the grant of patents;
(vii) "depositary institution" means an institution which provides for the
receipt, acceptance and storage of microorganisms and the furnishing of
samples thereof;
(viii) "international depositary authority" means a depositary institution
which has acquired the status of international depositary authority as
provided in Article 7;
(ix) "depositor" means the natural person or legal entity transmitting a
microorganism to an international depositary authority, which receives and
accepts it, and any successor in title of the said natural person or legal
entity;
(x) "Union" means the Union referred to in Article 1;
(xi) "Assembly" means the Assembly referred to in Article 10;
(xii) "Organization" means the World Intellectual Property Organization;
(xiii) "International Bureau" means the International Bureau of the
Organization and, as long as it subsists, the United International Bureaux for
the Protection of Intellectual Property (BIRPI);
(xiv) "Director General" means the Director General of the Organization;
(xv) "Regulations" means the Regulations referred to in Article 12.
CHAPTER I
SUBSTANTIVE PROVISIONS
Article 3
Recognition and Effect of the Deposit
of Microorganisms
(1) (a) Contracting States which allow or require the deposit of
microorganisms for the purposes of patent procedure shall recognize, for such
purposes, the deposit of a microorganism with any international depositary
authority. Such recognition
shall include the recognition of the fact and date of the deposit as indicated

by the international depositary authority as well as the recognition of the
fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited
microorganism.
(b) Any Contracting State may require a copy of the receipt of the deposit
referred to in subparagraph (a), issued by the international depositary
authority.
(2) As far as matters regulated in this Treaty and the Regulations are
concerned, no Contracting State may require compliance with requirements
different from or additional to those which are provided in this Treaty and
the Regulations.
Article 4
New Deposit
(1) (a) Where the international depositary authority cannot furnish
samples of the deposited microorganism for any reason, in particular,
(i) where such microorganism is no longer viable, or
(ii) where the furnishing of samples would require that they be sent
abroad and the sending or the receipt of the samples abroad is prevented
by export or import restrictions, that authority shall, promptly after having
noted its inability to furnish samples, notify the depositor of
such inability, indicating the cause thereof, and the depositor, subject to
paragraph (2) and as provided in this paragraph, shall have the right to make
a new deposit of the microorganism which was originally deposited.
(b) The new deposit shall be made with the international depositary
authority with which the original deposit was made, provided that:
(i) it shall be made with another international depositary authority where
the institution with which the original deposit was made has ceased to have
the status of international depositary authority, either entirely or in
respect of the kind of microorganism to which the deposited microorganism
belongs, or where the international depositary authority with which the
original deposit was made discontinues, temporarily or definitively, the
performance of its functions in respect of deposited microorganisms;
(ii) it may be made with another international depositary authority in the
case referred to in subparagraph (a) (ii).
(c) Any new deposit shall be accompanied by a statement signed by the
depositor alleging that the newly deposited microorganism is the same as that
originally deposited. If the allegation of the depositor is contested, the
burden of proof shall be governed by the applicable law.
(d) Subject to subparagraphs (a) to (c) and (e), the new deposit shall be
treated as if it had been made on the date on which the original deposit was
made where all the preceding statements concerning the viability of the
originally deposited microorganism indicated that the microorganism was viable and
where the new deposit was made within three months after the date on which the
depositor received the notification referred to in subparagraph (a).
(e) Where subparagraph (b) (i) applies and the depositor does not receive
the notification referred to in subparagraph (a) within six months after the
date on which the termination, limitation or discontinuance referred to in
subparagraph (b) (i) was published by the International Bureau, the
three-month time limit referred to in subparagraph (d) shall be counted from
the date of the said publication.
(2) The right referred to in paragraph (1) (a) shall not exist where the
deposited microorganism has been transferred to another international
depositary authority as long as that authority is in a position to furnish
samples of such microorganism.
Article 5
Export and Import Restrictions
Each Contracting State recognizes that it is highly desirable that, if and
to the extent to which the export from or import into its territory of certain
kinds of microorganisms is restricted, such restriction should apply to
microorganisms deposited, or destined for deposit, under this Treaty only
where the restriction is necessary in view of national security or the dangers
for health or the environment.

Article 6
Status of International Depositary Authority
(1) In order to qualify for the status of international depositary
authority, any depositary institution must be located on the territory of a
Contracting State and must benefit from assurances furnished by that State to the
effect that the said institution
complies and will continue to comply with the requirements specified in
paragraph (2). The said assurances may be furnished also by an
intergovernmental industrial property organization; in that case, the
depositary institution must be located on the territory of a State member of
the said organization.
(2) The depositary institution must, in its capacity of international
depositary authority:
(i) have a continuous existence;
(ii) have the necessary staff and facilities, as prescribed in the
Regulations, to perform its scientific and administrative tasks under this
Treaty;
(iii) be impartial and objective;
(iv) be available, for the purposes of deposit, to any depositor under the
same conditions;
(v) accept for deposit any or certain kinds of micro-organisms, examine
their viability and store them, as prescribed in the Regulations;
(vi) issue a receipt to the depositor, and any required viability
statement, as prescribed in the Regulations;
(vii) comply, in respect of the deposited micro-organisms, with the
requirement of secrecy, as prescribed in the Regulations;
(viii) furnish samples of any deposited micro-organism under the
conditions and in conformity with the procedure prescribed in the Regulations.
(3) The Regulations shall provide the measures to be taken:
(i) where an international depositary authority discontinues, temporarily
or definitively, the performance of its functions in respect of deposited
microorganisms or refuses to accept any of the kinds of microorganisms which
it should accept under the assurances furnished;
(ii) in case of the termination or limitation of the status of
international depositary authority of an international depositary authority.
Article 7
Acquisition of the Status of International
Depositary Authority
(1) (a) A depositary institution shall acquire the status of international
depositary authority by virtue of a written communication addressed to the
Director General by the Contracting State on the territory of which the
depositary institution is located and including a declaration of assurances to
the effect that the said institution complies and will continue to comply with
the requirements specified in Article 6 (2). The said status may be acquired
also by virtue of a written communication addressed to the Director General by
an intergovernmental industrial property organization and including the said
declaration.
(b) The communication shall also contain information on the depositary
institution as provided in the Regulations and may indicate the date on which the
status of international depositary authority should take effect.
(2) (a) If the Director General finds that the communication includes the
required declaration and that all the required information has been received,
the communication shall be promptly published by the International Bureau.
(b) The status of international depositary authority shall be acquired as
from the date of publication of the communication or, where a date has been
indicated under paragraph (1) (b) and such date is later than the date of
publication of the communication, as from such date.
(3) The details of the procedure under paragraphs (1) and (2) are provided
in the Regulations.
Article 8
Termination and Limitation of the Status
of International Depositary Authority
(1) (a) Any Contracting State or any intergovernmental industrial property
organization may request the Assembly to terminate, or to limit to certain
kinds of microorganisms, any authority's status of international depositary

authority on the ground that the requirements specified in Article 6 have not
been or are no longer complied with. However, such a request
may not be made by a Contracting State or intergovernmental industrial
property organization in respect of an international depositary authority for
which it has made the declaration referred to in Article 7 (1) (a).
(b) Before making the request under subparagraph (a), the Contracting
State or the intergovernmental industrial property organization shall, through
the intermediary of the Director General, notify the reasons for the proposed
request to the Contracting State or the intergovernmental industrial property
organization which has made the communication referred to in Article 7 (1) so
that that State or organization may, within six months from the date of the
said notification, take appropriate action to obviate the need for making the
proposed request.
(c) Where the Assembly finds that the request is well founded, it shall
decide to terminate, or to limit to certain kinds of microorganisms, the
status of international depositary authority of the authority referred to in
subparagraph (a). The decision of the Assembly shall require that a majority
of two-thirds of the votes cast be in favor of the request.
(2) (a) The Contracting State or intergovernmental industrial property
organization having made the declaration referred to in Article 7 (1) (a) may,
by a communication addressed to the Director General, withdraw its declaration
either entirely or in respect only of certain kinds of microorganisms and in
any event shall do so when and to the extent that its assurances are no longer
applicable.
(b) Such a communication shall, from the date provided for in the
Regulations, entail, where it relates to the entire declaration, the
termination of the status of international depositary authority or, where
it relates only to certain kinds of microorganisms, a corresponding limitation
of such status.
(3) The details of the procedure under paragraphs (1) and (2) are provided
in the Regulations.
Article 9
Intergovernmental Industrial Property Organizations
(1) (a) Any intergovernmental organization to which several States have
entrusted the task of granting regional patents and of which all the member
States are members of the International (Paris) Union for the Protection of
Industrial Property may file with the Director General a declaration that it
accepts the obligation of recognition provided for in Article 3 (1) (a), the
obligation concerning the requirements referred to in Article 3 (2) and all
the effects of the provisions of this Treaty and the Regulations applicable to
intergovernmental industrial property organizations. If filed before the entry
into force of this Treaty according to Article 16 (1), the declaration
referred to in the preceding sentence shall become effective on the date of
the said entry into force. If filed after such entry into force, the said
declaration shall become effective three months after its filing unless a
later date has been indicated in the declaration. In the latter case, the
declaration shall take effect on the date thus indicated.
(b) The said organization shall have the right provided for in Article 3
(1) (b).
(2) Where any provision of this Treaty or of the Regulations affecting
intergovernmental industrial property organizations is revised or amended, any
intergovernmental industrial property organization may withdraw its
declaration referred to in paragraph (1) by notification addressed to the
Director General. The withdrawal shall take effect:
(i) where the notification has been received before the date on which the
revision or amendment enters into force, on that date;
(ii) where the notification has been received after the date referred to
in (i), on the date indicated in the notification or, in the absence of such
indication, three months after the date on which the notification was
received.
(3) In addition to the case referred to in paragraph (2), any
intergovernmental industrial property organization may withdraw its
declaration referred to in paragraph (1) (a) by notification addressed to the
Director General. The withdrawal shall take effect two years after the date on
which the Director General has received the notification. No notification of
withdrawal under this paragraph shall be receivable during a period of five

years from the date on which the declaration took effect.
(4) The withdrawal referred to in paragraph (2) or (3) by an
intergovernmental industrial property organization whose communication under
Article 7 (1) has led to the acquisition of the status of international
depositary authority by a depositary institution shall entail the termination
of such status one year after the date on which the Director General has
received the notification of withdrawal.
(5) Any declaration referred to in paragraph (1) (a), notification of
withdrawal referred to in paragraph
(2) or (3), assurances furnished under Article 6 (1), second sentence, and
included in a declaration made in accordance with Article 7 (1) (a), request
made under Article 8 (1) and communication of withdrawal referred to in
Article 8 (2) shall require the express previous approval of the supreme
governing organ of the intergovernmental industrial property organization
whose members are all the States members of the said organization and in which
decisions are made by the official representatives of the governments of such
States.
CHAPTER II
ADMINISTRATIVE PROVISIONS
Article 10
Assembly
(1) (a) The Assembly shall consist of the Contracting States.
(b) Each Contracting State shall be represented by one delegate, who may be
assisted by alternate delegates, advisors, and experts.
(c) Each intergovernmental industrial property organization shall be
represented by special observers in the meetings of the Assembly and any
committee and working group established by the Assembly.
(d) Any State not member of the Union which is a member of the
Organization or of the International (Paris) Union for the Protection of
Industrial Property and any intergovernmental organization specialized in
the field of patents other than an intergovernmental industrial property
organization as defined in Article 2 (v) may be represented by observers in
the meetings of the Assembly and, if the Assembly so decides, in the meetings
of any committee or working group established by the Assembly.
(2) (a) The Assembly shall:
(i) deal with all matters concerning the maintenance and development of
the Union and the implementation of this Treaty;
(ii) exercise such rights and perform such tasks as are specially
conferred upon it or assigned to it under this Treaty;
(iii) give directions to the Director General concerning the preparations
for revision conferences;
(iv) review and approve the reports and activities of the Director General
concerning the Union, and give him all necessary instructions concerning
matters within the competence of the Union;
(v) establish such committees and working groups as it deems appropriate
to facilitate the work of the Union;
(vi) determine, subject to paragraph (1) (d), which States other than
Contracting States, which intergovernmental organizations other than
intergovernmental industrial property organizations as defined in Article
2 (v) and which international non-govern-mental organizations shall be
admitted to its meetings as observers and to what extent international depositary
authorities shall be admitted to its meetings as observers;
(vii) take any other appropriate action designed to further the objectives
of the Union;
(viii) perform such other functions as are appropriate under this Treaty.
(b) With respect to matters which are of interest also to other Unions
administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after
having heard the advice of the Coordination Committe of the Organization.
(3) A delegate may represent, and vote in the name of, one State only.
(4) Each Contracting State shall have one vote.
(5) (a) One-half of the Contracting States shall constitute a quorum.
(b) In the absence of the quorum, the Assembly may make decisions but,
with the exception of decisions concerning its own procedure, all such
decisions shall take effect only if the quorum and the required majority are
attained through voting by correspondence as provided in the Regulations.
(6) (a) Subject to Articles 8 (1) (c), 12 (4) and 14 (2) (b), the
decisions of the Assembly shall require a majority of the votes cast.

(b) Abstentions shall not be considered as votes.
(7) (a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in
ordinary session upon convocation by the Director General, preferably
during the same period and at the same place as the General Assembly of the
Organization.
(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by
the Director General, either on his own initiative or at the request of
onefourth of the Contracting States.
(8) The Assembly shall adopt its own rules of procedure.
Article 11
International Bureau
(1) The International Bureau shall:
(i) perform the administrative tasks concerning the Union, in particular
such tasks as are specifically assigned to it under this Treaty and the
Regulations or by the Assembly;
(ii) provide the secretariat of revision conferences, of the Assembly, of
committees and working groups established by the Assembly, and of any other
meeting convened by the Director General and dealing with matters of concern
to the Union.
(2) The Director General shall be the chief executive of the Union and
shall represent the Union.
(3) The Director General shall convene all meetings dealing with matters
of concern to the Union.
(4) (a) The Director General and any staff member designated by him shall
participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the
committees and working groups established by the Assembly, and any other
meeting convened by the Director General and dealing with matters of concern
to the Union.
(b) The Director General, or a staff member designated by him, shall be ex
officio secretary of the Assembly, and of the committees, working groups and
other meetings referred to in subparagraph (a).
(5) (a) The Director General shall, in accordance with the directions of
the Assembly, make the preparations for revision conferences.
(b) The Director General may consult with intergovernmental and
international non-governmental organizations concerning the preparations for
revision conferences.
(c) The Director General and persons designated by him shall take part,
without the right to vote, in the discussions at revision conferences.
(d) The Director General, or a staff member designated by him, shall be ex
officio secretary of any revision conference.

Article 12
Regulations
(1) The Regulations provide rules concerning:
(i) matters in respect of which this Treaty expressly refers to the
Regulations or expressly provides that they are or shall be prescribed;
(ii) any administrative requirements, matters or procedures;
(iii) any details useful in the implementation of this Treaty.
(2) The Regulations adopted at the same time as this Treaty are annexed to
this Treaty.
(3) The Assembly may amend the Regulations.
(4) (a) Subject to subparagraph (b), adoption of any amendment of the
Regulations shall require two-thirds of the votes cast.
(b) Adoption of any amendment concerning the furnishing of samples of
deposited microorganisms by the international depositary authorities shall
require that no Contracting State vote against the proposed amendment.
(5) In the case of conflict between the provisions of this Treaty and
those of the Regulations, the provisions of this Treaty shall prevail.
CHAPTER III
REVISION AND AMENDMENT
Article 13
Revision of the Treaty
(1) This Treaty may be revised from time to time by conferences of the
Contracting States.

(2) The convocation of any revision conference shall be decided by the
Assembly.
(3) Articles 10 and 11 may be amended either by a revision conference or
according to Article 14.
Article 14
Amendment of Certain Provisions of the Treaty
(1) (a) Proposals under this Article for the amendment of Articles 10 and
11 may be initiated by any Contracting State or by the Director General.
(b) Such proposals shall be communicated by the Director General to the
Contracting States at least six months in advance of their consideration by
the Assembly.
(2) (a) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be
adopted by the Assembly.
(b) Adoption of any amendment to Article 10 shall require four-fifths of
the votes cast; adoption of any amendment to Article 11 shall require
three-fourths of the votes cast.
(3) (a) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall
enter into force one month after written notifications of acceptance, effected
in accordance with their respective constitutional processes, have been
received by the Director General from three-fourths of the Contracting States
members of the Assembly at the time the Assembly adopted the amendment.
(b) Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the
Contracting States which were Contracting States at the time the amendment
was adopted by the Assembly, provided that any amendment creating financial
obligations for the said Contracting States or increasing such obligations
shall bind only those Contracting States which have notified their acceptance
of such amendment.
(c) Any amendment which has been accepted and which has entered into force
in accordance with subparagraph (a) shall bind all States which become
Contracting States after the date on which the amendment was adopted by the
Assembly.
CHAPTER IV
FINAL PROVISIONS
Article 15
Becoming Party to the Treaty
(1) Any State member of the International (Paris) Union for the Protection
of Industrial Property may become party to this Treaty by:
(i) signature followed by the deposit of an instrument of ratification, or
(ii) deposit of an instrument of accession.
(2) Instruments of ratification or accession shall be deposited with the
Director General.
Article 16
Entry Into Force of the Treaty
(1) This Treaty shall enter into force, with respect to the first five
States which have deposited their instruments of ratification or accession,
three months after the date on which the fifth instrument of ratification or
accession has been deposited.
(2) This Treaty shall enter into force with respect to any other State
three months after the date on which that State has deposited its instrument
of ratification or accession unless a later date has been indicated in the
instrument of ratification or accession. In the latter case, this Treaty shall
enter into force with respect to that State on the date thus indicated.
Article 17
Denunciation of the Treaty
(1) Any Contracting State may denounce this Treaty by notification
addressed to the Director General.
(2) Denunciation shall take effect two years after the day on which the
Director General has received the notification.
(3) The right of denunciation provided for in paragraph (1) shall not be
exercised by any Contracting State before the expiration of five years from
the date on which it becomes party to this Treaty.
(4) The denunciation of this Treaty by a Contracting State that has made a
declaration referred to in Article 7 (1) (a) with respect to a depositary
institution which thus acquired the status of international depositary

authority shall entail the termination of such status one year after the day
on which the Director General received the notification referred to in
paragraph (1).
Article 18
Signature and Languages of the Treaty
(1) (a) This Treaty shall be signed in a single original in the English
and French languages, both texts being equally authentic.
(b) Official texts of this Treaty shall be established by the Director
General, after consultation with the interested Governments and within two
months from the date of signature of this Treaty, in the other languages in
which the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
was signed.
(c) Official texts of this Treaty shall be established by the Director
General, after consultation with the interested Governments, in the Arabic,
German, Italian, Japanese and Portuguese languages, and such other languages
as the Assembly may designate.
(2) This Treaty shall remain open for signature at Budapest until December
31, 1977.
Article 19
Deposit of the Treaty; Transmittal of Copies;
Registration of the Treaty
(1) The original of this Treaty, when no longer open for signature, shall
be deposited with the Director General.
(2) The Director General shall transmit two copies, certified by him, of
this Treaty and the Regulations to the Governments of all the States referred
to in Article 15 (1), to the intergovernmental organizations that may file a
declaration under Article 9 (1) (a) and, on request, to the Government of any
other State.
(3) The Director General shall register this Treaty with the Secretariat
of the United Nations.
(4) The Director General shall transmit two copies, certified by him, of
any amendment to this Treaty and to the Regulations to all Contracting States,
to all intergovernmental industrial property organizations and, on request, to
the Government of any other State and to any other intergovernmental
organization that may file a declaration under Article 9 (1) (a).
Article 20
Notifications
The Director General shall notify the Contracting States, the
intergovernmental industrial property organizations and those States not
members of the Union which are members of the International (Paris) Union for
the Protection of Industrial Property of:
(i) signatures under Article 18;
(ii) deposits of instruments of ratification or accession under Article
15 (2);
(iii) declarations filed under Article 9 (1) (a) and notifications of
withdrawal under Article 9 (2) or (3);
(iv) the date of entry into force of this Treaty under Article 16 (1);
(v) the communications under Articles 7 and 8 and the decisions under
Article 8;
(vi) acceptance of amendments to this Treaty under Article 14 (3);
(vii) any amendment of the Regulations;
(viii) the dates on which amendments to the Treaty or the Regulations
enter into force;
(ix) denunciations received under Article 17.

Regulations*
Under the Budapest Treaty on the International Recognition
of the Deposit of Microorganisms
for the Purposes of Patent Procedure
Rule 1
Abbreviated Expressions and Interpretation
of the Word "Signature"
1.1 "Treaty"
In these Regulations, the word "Treaty" means the Budapest Treaty on the
International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of
Patent Procedure. 1.2 "Article"
In these Regulations, the word "Article" refers to the specified Article
of the Treaty. 1.3 "Signature"
In these Regulations, whenever the word "signature" is used, it shall be
understood that, where the law of the State on the territory of which an
international depositary authority is located requires the use of a seal
instead of a signature, the said word shall mean "seal" for the purposes of
that authority.
Rule 2
International Depositary Authorities 2.1 Legal Status
Any international depositary authority may be a government agency,
including any public institution attached to a public administration other
than the central government, or a private entity. 2.2 Staff and Facilities
The requirements referred to in Article 6 (2) (ii) shall include in
particular the following:
(i) the staff and facilities of any international depositary authority
must enable the said authority to store the deposited microorganisms in a
manner which ensures that they are kept viable and uncontaminated;
(ii) any international depositary authority must, for the storage of
microorganisms, provide for sufficient safety measures to minimize the risk of
losing microorganisms deposited with it. 2.3 Furnishing of Samples
The requirements referred to in Article 6 (2) (viii) shall include in
particular the requirement that any international depositary authority must
furnish samples of deposited microorganisms in an expeditious and proper
manner.
Rule 3
Acquisition of the Status of International
Depositary Authority
3.1 Communication
(a) The communication referre to in Article 7 (1) shall be addressed to
the Director General, in the case of a Contracting State, through diplomatic
channels or, in the case of an intergovernmental industrial property
organization, by its chief executive officer.
(b) The communication shall:
(i) indicate the name and address of the depositary institution to which
the communication relates;
(ii) contain detailed information as to the said institution's capacity to
comply with the requirements specified in Article 6 (2), including information
on its legal status, scientific standing, staff and facilities;
(iii) where the said depositary institution intends to accept for deposit
only certain kinds of microorganisms, specify such kinds;
(iv) indicate the amount of any fees that the said institution will, upon
acquiring the status of international depositary authority, charge for
storage, viability statements and furnishing of samples of microorganisms;
(v) indicate the official language or languages of the said institution;
(vi) where applicable, indicate the date referred to in Article 7 (1) (b).
3.2 Processing of the Communication
If the communication complies with Article 7 (1) and Rule 3.1, it shall be
promptly notified by the Director General to all Contracting States and
intergovernmental industrial property organizations and shall be promptly
published by the International Bureau.
3.3 Extension of the List of Kinds of Microorganisms Accepted
The Contracting State or intergovernmental industrial property
organization having made the communication referred to in Article 7 (1) may,

at any time thereafter, notify the Director General that its assurances are
extended to specified kinds of microorganisms to which, so far, the assurances
have not extended. In such a case, and as far as the additional kinds of
microorganisms are concerned, Article 7 and Rules 3.1 and 3.2 shall apply,
mutatis mutandis.
Rule 4
Termination or Limitation of the Status of
International Depositary Authority
4.1 Request; Processing of Request
(a) The request referred to in Article 8 (1) (a) shall be addressed to the
Director General as provided in Rule 3.1 (a).
(b) The request shall:
(i) indicate the name and address of the international depositary
authority concerned;
(ii) where it relates only to certain kinds of microorganisms, specify
such kinds;
(iii) indicate in detail the facts on which it is based.
(c) If the request complies with paragraphs (a) and (b), it shall be
promptly notified by the Director General to all Contracting States and
intergovernmental industrial property organizations.
(d) Subject to paragraph (e), the Assembly shall consider the request not
earlier than six and not later than eight months from the notification of the
request.
(e) Where, in the opinion of the Director General, respect of the time
limit provided for in paragraph (d) could endanger the interests of actual or
potential depositors, he may convene the Assembly for a date earlier than the
date of the expiration of the six-month period provided for in paragraph (d).
(f) If the Assembly decides to terminate, or to limit to certain kinds of
microorganisms, the status of international depositary authority, the said
decision shall become effective three months after the date on which it was
made.
4.2 Communication; Effective Date; Processing of Communication
(a) The communication referred to in Article 8 (2) (a) shall be addressed
to the Director General as provided in Rule 3.1 (a).
(b) The communication shall:
(i) indicate the name and address of the international depositary
authority concerned;
(ii) where it relates only to certain kinds of microorganisms, specify
such kinds;
(iii) where the Contracting State or intergovernmental industrial property
organization making the communication desires that the effects provided for in
Article 8 (2) (b) take place on a date later than at the expiration of three
months from the date of the communication, indicate that later date.
(c) Where paragraph (b) (iii) applies, the effects provided for in Article
8 (2) (b) shall take place on the date indicated under that paragraph in the
commu- nication; otherwise, they shall take place at the expiration of three
months from the date of the communication.
(d) The Director General shall promptly notify all Contracting States and
intergovernmental industrial property organizations of any communication
received under Article 8 (2) and of its effective date under paragraph (c). A
corresponding notice shall be promptly published by the International Bureau.
4.3 Consequences for Deposits
In the case of a termination or limitation of the status of international
depositary authority under Articles 8 (1), 8 (2), 9(4) or 17 (4), Rule 5.1
shall apply, mutatis mutandis.
Rule 5
Defaults by the International Depositary Authority
5.1 Discontinuance of Performance of Functions in Respect of Deposited
Microorganisms
(a) If any international depositary authority temporarily or definitively
discontinues the performance of any of the tasks it should perform under the Treaty
and these Regulations in relation to any microorganisms deposited with it, the
Contracting State
or intergovernmental industrial property organization which, in respect of
that authority, has furnished the assurances under Article 6 (1) shall:

(i) ensure, to the fullest extent possible, that samples of all such
microorganisms are transferred promptly and without deterioration or
contamination from the said authority ("the defaulting authority") to another
international depositary authority ("the substitute authority");
(ii) ensure, to the fullest extent possible, that all mail or other
communications addressed to the defaulting authority, and all files and other
relevant information in the possession of that authority, in respect of the
said microorganisms are promptly transferred to the substitute authority;
(iii) ensure, to the fullest extent possible, that the defaulting
authority promptly notifies all depositors affected of the discontinuance of
the performance of its functions and the transfers effected;
(iv) promptly notify the Director General of the fact and the extent of
the discontinuance in question and of the measures which have been taken by
the said Contracting State or intergovernmental industrial property
organization under (i) to (iii).
(b) The Director General shall promptly notify the Contracting States and
the intergovernmental industrial property organizations as well as the
industrial property offices of the notification received under paragraph (a)
(iv); the notification of the Director General and the notification received
by him shall be promptly published by the International Bureau.
(c) Under the applicable patent procedure it may be required that the
depositor shall, promptly after receiving the receipt referred to in Rule 7.5,
notify to any industrial property office with which a patent application was
filed with reference to the original deposit the new accession number given to
the deposit by the substitute authority.
(d) The substitute authority shall retain in an appropriate form the
accession number given by the defaulting authority, together with the new
accession number.
(e) In addition to any transfer effected under paragraph (a) (i), the
defaulting authority shall, upon request by the depositor, transfer, as far as
possible, a sample of any microorganism deposited with it together with copies
of all mail or other communications and copies of all files and other relevant
information referred to in paragraph (a) (ii) to any international depositary
authority indicated by the depositor other than the substitute authority,
provided that the depositor pays any expenses to the defaulting authority
resulting from the said transfer. The depositor shall pay the fee for the
storage of the said sample to the international depositary authority indicated
by him.
(f) On the request of any depositor affected, the defaulting authority
shall retain, as far as possible, samples of the microorganisms deposited with
it.
5.2 Refusal To Accept Certain Kinds of Microorganisms
(a) If any international depositary authority refuses to accept for
deposit any of the kinds of microorganisms which it should accept under the
assurances furnished, the Contracting State or intergovernmental industrial
property organization which, in respect of that authority, has made the declaration
referred to in Article 7 (1) (a)
shall promptly notify the Director General of the relevant facts and the
measures which have been taken.
(b) The Director General shall promptly notify the other Contracting
States and intergovernmental industrial property organizations of the
notification received under paragraph (a); the notification of the Director
General and the notification received by him shall be promptly published by
the International Bureau.
Rule 6
Making the Original Deposit or New Deposit
6.1 Original Deposit
(a) The microorganism transmitted by the depositor to the international
depositary authority shall, except where Rule 6.2 applies, be accompanied by a
written statement bearing the signature of the depositor and containing:
(i) an indication that the deposit is made under the Treaty and an
undertaking not to withdraw it for the period specified in Rule 9.1;
(ii) the name and address of the depositor;
(iii) details of the conditions necessary for the cultivation of the
microorganism, for its storage and for testing its viability and also, where a

mixture of microorganisms is deposited, descriptions of the components of the
mixture and
at least one of the methods permitting the checking of their presence;
(iv) an identification reference (number, symbols, etc.) given by the
depositor to the microorganism;
(v) an indication of the properties of the microorganism which are or may
be dangerous to health or the environment, or an indication that the depositor
is not aware of such properties.
(b) It is strongly recommended that the written statement referred to in
paragraph (a) should contain the scientific description and/or proposed
taxonomic designation of the deposited microorganism.
6.2 New Deposit
(a) Subject to paragraph (b), in the case of a new deposit made under
Article 4, the microorganism transmitted by the depositor to the international
depositary authority shall be accompanied by a copy of the receipt of the
previous deposit, a copy of the most recent statement concerning the viability
of the microorganism which was the subject of the previous deposit indicating
that the microorganism is viable and a written statement bearing the signature
of the depositor and containing:
(i) the indications referred to in Rule 6.1 (a) (i) to (v);
(ii) a declaration stating the reason relevant under Article 4 (1) (a) for
making the new deposit, a statement alleging that the microorganism which is
the subject of the new deposit is the same as that which was the subject of
the previous deposit, and an indication of the date on which the depositor
received the notification referred to in Article 4 (1) (a) or, as the case may be,
the
date of the publication referred to in Article 4 (1) (e);
(iii) where a scientific description and/or proposed taxonomic designation
was/were indicated in connection with the previous deposit, the most recent
scientific description and/or proposed taxonomic designation as communicated
to the international depositary authority with which the previous deposit
was made.
(b) Where the new deposit is made with the international depositary
authority with which the previous deposit was made, paragraph (a) (i) shall
not apply.
(c) For the purposes of paragraphs (a) and (b) and of Rule 7.4, "previous
deposit" means,
(i) where the new deposit has been preceded by one or more other new
deposits: the most recent of those other new deposits;
(ii) where the new deposit has not been preceded by one or more other new
deposits: the original deposit.
6.3 Requirements of the International Depositary Authority
(a) Any international depositary authority may require:
(i) that the microorganism be deposited in the form and quantity necessary
for the purposes of the Treaty and these Regulations;
(ii) that a form established by such authority and duly completed by the
depositor for the purposes of the administrative procedures of such authority be
furnished;
(iii) that the written statement referred to in Rule 6.1 (a) or 6.2 (a) be
drafted in the language, or in any of the languages, specified by such
authority, it being understood that such specification must at least include
the official language or languages indicated under Rule 3.1 (b) (v);
(iv) that the fee for storage referred to in Rule 12.1 (a) (i) be paid;and
(v) that, to the extent permitted by the applicable law, the depositor
enter into a contract with such authority defining the liabilities of the
depositor and the said authority.
(b) Any international depositary authority shall communicate any such
requirements and any amend- ments thereof to the International Bureau.
6.4 Acceptance Procedure
(a) The international depositary authority shall refuse to accept the
microorganism and shall immediately notify the depositor in writing of such
refusal and of the reasons therefor:
(i) where the microorganism is not of a kind of microorganism to which
the assurances furnished under Rule 3.1 (b) (iii) or 3.3 extend;
(ii) where the properties of the microorganism are so exceptional that the
international depositary authority is technically not in a position to perform
the tasks in relation to it that it must perform under the Treaty and these
Regulations;

(iii) where the deposit is received in a condition which clearly indicates
that the microorganism is missing or which precludes for scientific reasons
the acceptance of the microorganism.
(b) Subject to paragraph (a), the international depositary authority shall
accept the microorganism when all the requirements of Rule 6.1 (a) or 6.2 (a)
and Rule 6.3 (a) are complied with. If any of those requirements are not
complied with, the international depositary authority shall immediately notify
the depositor in writing of that fact and invite him to comply with those
requirements.
(c) When the microorganism has been accepted as an original or new
deposit, the date of that original or new deposit, as the case may be, shall
be the date on which the microorganism was received by the international
depositary authority.
(d) The international depositary authority shall, on the request of the
depositor and provided that all the requirements referred to in paragraph (b)
are complied with, consider a microorganism, deposited before the acquisition
by such authority of the status of international depositary authority, to have
been received, for the purposes of the Treaty, on the date on which such
status was acquired.
Rule 7
Receipt
7.1 Issuance of Receipt
The international depositary authority shall issue to the depositor, in
respect of each deposit of microorganism effected with it or transferred to it, a
receipt in attestation of the fact that it has received and accepted the
microorganism.
7.2 Form; Languages; Signature
(a) Any receipt referred to in Rule 7.1 shall be established on a form
called an "international form," a model of which shall be established by the
Director General in those languages which the Assembly shall designate.
(b) Any words or letters filled in the receipt in characters other than
those of the Latin alphabet shall also appear therein transliterated in
characters of the Latin alphabet.
(c) The receipt shall bear the signature of the person or persons having
the power to represent the international depositary authority or that of any
other official of that authority duly authorized by the said person or
persons.
7.3 Contents in the Case of the Original Deposit Any receipt referred to
in Rule 7.1 and issued in the case of an original deposit shall indicate that
it is issued by the depositary institution in its capacity of international
depositary authority under the Treaty and shall contain at least the following
indications:
(i) the name and address of the international depositary authority;
(ii) the name and address of the depositor;
(iii) the date of the original deposit as defined in Rule 6.4 (c);
(iv) the identification reference (number, symbols, etc.) given by the
depositor to the microorganism;
(v) the accession number given by the international depositary authority
to the deposit;
(vi) where the written statement referred to in Rule 6.1 (a) contains the
scientific description and/or proposed taxonomic designation of the
microorganism, a reference to that fact.
7.4 Contents in the Case of the New Deposit
Any receipt referred to in Rule 7.1 and issued in the case of a new
deposit effected under Article 4 shall be accompanied by a copy of the receipt
of the previous deposit (within the meaning of Rule 6.2 (c)) and a copy of the
most recent statement concerning the viability of the microorganism which was
the subject of the previous deposit (within the meaning of Rule 6.2 (c))
indicating that the microorganism is viable, and shall at least contain:
(i) the name and address of the international depositary authority;
(ii) the name and address of the depositor;
(iii) the date of the new deposit as defined in Rule 6.4 (c);
(iv) the identification reference (number, symbols, etc.) given by the
depositor to the microorganism;
(v) the accession number given by the international depositary authority
to the new deposit;

(vi) an indication of the relevant reason and the relevant date as stated
by the depositor in accordance with Rule 6.2 (a) (ii);
(vii) where Rule 6.2 (a) (iii) applies, a reference to the fact that a
scientific description and/or a proposed taxonomic designation has/have been
indicated by the depositor;
(viii) the accession number given to the previous deposit (within the
meaning of Rule 6.2 (c)).
7.5 Receipt in the Case of Transfer
The international depositary authority to which samples of microorganism
are transferred under Rule 5.1 (a) (i) shall issue to the depositor, in
respect of each deposit in relation with which a sample is transferred, a
receipt indicating that it is issued by the depositary institution in its
capacity of international depositary authority under the Treaty and containing
at least:
(i) the name and address of the international depositary authority;
(ii) the name and address of the depositor;
(iii) the date on which the transferred sample was received by the
international depositary authority (date of the transfer);
(iv) the identification reference (number, symbols, etc.) given by the
depositor to the microorganism;
(v) the accession number given by the international depositary authority;
(vi) the name and address of the international depositary authority from
which the transfer was effected;
(vii) the accession number given by the international depositary authority
from which the transfer was effected;
(viii) where the written statement referred to in Rule 6.1 (a) or 6.2 (a)
contained the scientific description and/or proposed taxonomic designation of
the microorganism, or where such scientific description and/or proposed
taxonomic designation was/were indicated or amended under Rule 8.1 at a later
date, a reference to that fact.
7.6 Communication of the Scientific Description and or Proposed Taxonomic
Designation
On request of any party entitled to receive a sample of the deposited
microorganism under Rules 11.1, 11.2 or 11.3, the international depositary
authority shall communicate to such party the most recent scientific
description and/or proposed taxonomic designation referred to in Rules 6.1
(b), 6.2 (a) (iii) or 8.1 (b) (iii).
Rule 8
Later Indication or Amendment of the
Scientific Description and/or Proposed Taxonomic
Designation
8.1 Communication
(a) Where, in connection with the deposit of a microorganism, the
scientific description and/or taxonomic designation of the microorganism was/ were
not indicated, the depositor may later indicate or, where already indicated, may
amend such
description and/or designation.
(b) Any such later indication or amendment shall be made in a written
communication, bearing the signature of the depositor, addressed to the
international depositary authority and containing:
(i) the name and address of the depositor:
(ii) the accession number given by the said authority;
(iii) the scientific description and/or proposed taxonomic designation of
the microorganism:
(iv) in the case of an amendment, the last preceding scientific
description and/or proposed taxonomic designation.
8.2 Attestation
The international depositary authority shall, on the request of the
depositor having made the communication referred to in Rule 8.1, deliver to
him an attestation showing the data referred to in Rule 8.1 (b) (i) to (iv)
and the date of receipt of such communication.

Rule 9
Storage of Microorganisms
9.1 Duration of the Storage
Any microorganism deposited with an international depositary authority
shall be stored by such authority,
with all the care necessary to keep it viable and uncontaminated, for a period
of at least five years after the most recent request for the furnishing of a
sample of the deposited microorganism was received by the said authority and,
in any case, for a period of at least 30 years after the date of the deposit.
9.2 Secrecy
No international depositary authority shall give information to anyone
whether a microorganism has been deposited with it under the Treaty.
Furthermore, it shall not give any information to anyone concerning any
microorganism deposited with it under the Treaty except to an authority,
natural person or legal entity which is entitled to obtain a sample of the
said microorganism under Rule 11 and subject to the same conditions as
provided in that Rule.
Rule 10
Viability Test and Statement
10.1 Obligation to Test
The international depositary authority shall test the viability of each
microorganism deposited with it:
(i) promptly after any deposit referred to in Rule 6 or any transfer
referred to in Rule 5.1;
(ii) at reasonable intervals, depending on the kind of microorganism and
its possible storage conditions, or at any time, if necessary for technical
reasons;
(iii) at any time, on the request of the depositor.
10.2 Viability Statement
(a) The international depositary authority shall issue a statement
concerning the viability of the deposited microorganism:
(i) to the depositor, promptly after any deposit referred to in Rule 6 or
any transfer referred to in Rule 5.1;
(ii) to the depositor, on his request, at any time after the deposit or
transfer;
(iii) to any industrial property office, other authority, natural person
or legal entity, other than the depositor, to whom or to which samples of the
deposited microorganism were furnished in conformity with Rule 11, on his or
its request, together with or at any time after such furnishing of samples.
(b) The viability statement shall indicate whether the microorganism is or
is no longer viable and shall contain:
(i) the name and address of the international depositary authority issuing
it;
(ii) the name and address of the depositor;
(iii) the date referred to in Rule 7.3 (iii) or, where a new deposit or a
transfer has been made, the most recent of the dates referred to in Rules 7.4
(iii) and 7.5 (iii);
(iv) the accession number given by the said authority;
(v) the date of the test to which it refers;
(vi) information on the conditions under which the viability test has been
performed, provided that the said information has been requested by the party to
which the viability statement is issued and that the results of the test were
negative.
(c) In the cases of paragraph (a) (ii) and (iii), the viability statement
shall refer to the most recent viability test.
(d) As to form, languages and signature, Rule 7.2 shall apply, mutatis
mutandis, to the viability statement.
(e) In the case of paragraph (a) (i) or where the request is made by an
industrial property office, the issuance of the viability statement shall be
free of charge. Any fee payable under Rule 12.1 (a) (iii) in respect of any
other viability statement shall be chargeable to the party requesting the
statement and shall be paid before or at the time of making the request.
Rule 11
Furnishing of Samples
11.1 Furnishing of Samples to Interested Industrial Property Offices
Any international depositary authority shall furnish a sample of any

deposited microorganism to the industrial property office of any Contracting
State or of any intergovernmental industrial property organization, on the
request of such office, provided that the request shall be accompanied by a
declaration to the effect that:
(i) an application referring to the deposit of that microorganism has been
filed with that office for the grant of a patent and that the subject matter
of that application involves the said microorganism or the use thereof;
(ii) such application is pending before that office or has led to the
grant of a patent;
(iii) the sample is needed for the purposes of a patent procedure having
effect in the said Contracting State or in the said organization or its member
States;
(iv) the said sample and any information accompanying or resulting from it
will be used only for the purposes of the said patent procedure.
11.2 Furnishing of Samples to or with the Authorization of the Depositor
Any international depositary authority shall furnish a sample of any
deposited microorganism:
(i) to the depositor, on his request;
(ii) to any authority, natural person or legal entity (hereinafter
referred to as "the authorized party"), on the request of such party, provided
that the request is accompanied by a declaration of the depositor authorizing
the requested furnishing of a sample.
11.3 Furnishing of Samples to Parties Legally Entitled
(a) Any international depositary authority shall furnish a sample of any
deposited microorganism to any authority, natural person or legal entity
(hereinafter referred to as "the certified party"), on the request of such party,
provided that the request is
made on a form whose contents are fixed by the Assembly and that on the said
form the industrial property office certifies:
(i) that an application referring to the deposit of that microorganism has
been filed with that office for the grant of a patent and that the subject
matter of that application involves the said microorganism or the use thereof;
(ii) that, except where the second phrase of (iii) applies, publication
for the purposes of patent procedure has been effected by that office;
(iii) either that the certified party has a right to a sample of the
microorganism under the law governing patent procedure before that office and,
where the said law makes the said right dependent on the fulfillment of
certain conditions, that that office is satisfied that such conditions have
actually been fulfilled or that the certified party has affixed his signature
on a form before that office and that, as a consequence of the signature of
the said form, the conditions for furnishing a sample to the certified party
are deemed to be fulfilled in accordance with the law governing patent
procedure before that office; where the certified party has the said right
under the said law prior to publication for the purposes of patent procedure
by the said office and such publication has not yet been effected, the
certification shall expressly state so and shall indicate, by citing it in the
customary manner, the applicable provision of the said law, including any
court decision.
(b) In respect of patents granted and published by any industrial property
office, such office may from time to time communicate to any international
depositary authority lists of the accession numbers given by that authority to
the deposits of the micro-organisms referred to in the said patents. The
international depositary authority shall, on the request of any authority,
natural person or legal entity (hereinafter referred to as "the requesting
party"), furnish to it a sample of any microorganism where the accession
number has been so communicated. In respect of deposited microorganisms whose
accession numbers have been so communicated, the said office shall not be
required to provide the certification referred to in Rule 11.3 (a).
11.4 Common Rules
(a) Any request, declaration, certification or communication referred to
in Rules 11.1, 11.2 and 11.3 shall be
(i) in English, French, Russian or Spanish where it is addressed to an
international depositary authority whose official language is or whose
official languages include English, French, Russian or Spanish, respectively,
provided that, where it must be in Russian or Spanish, it may be instead filed
in English or French and, if it is so filed, the International Bureau shall,
on the request of the interested party referred to in the said Rules or the
international depositary authority, establish, promptly and free of charge, a

certified translation into Russian or Spanish;
(ii) in all other cases, it shall be in English or French, provided that
it may be, instead, in the official
language or one of the official languages of the international depositary
authority (b) Notwithstanding paragraph (a), where the request referred to in
Rule 11.1 is made by an industrial property office whose official language is
Russian or Spanish, the said request may be in Russian or Spanish,
respectively, and the International Bureau shall establish, promptly and free
of charge, a certified translation into English or French, on the request of
that office or the international depositary authority which received the said
request.
(c) Any request, declaration, certification or communication referred to
in Rules 11.1, 11.2 and 11.3 shall be in writing, shall bear a signature and
shall be dated.
(d) Any request, declaration or certification referred to in Rules 11.1,
11.2 and 11.3 (a) shall contain the following indications:
(i) the name and address of the industrial property office making the
request, of the authorized party or of the certified party, as the case may
be;
(ii) the accession number given to the deposit;
(iii) in the case of Rule 11.1, the date and number of the application or
patent referring to the deposit;
(iv) in the case of Rule 11.3 (a), the indications referred to in (iii)
and the name and address of the industrial property office which has made the
certification referred to in the said Rule.
(e) Any request referred to in Rule 11.3 (b) shall contain the following
indications:
(i) the name and address of the requesting party;
(ii) the accession number given to the deposit.
(f) The container in which the sample furnished is placed shall be marked
by the international depositary authority with the accession number given to
the deposit and shall be accompanied by a copy of the receipt referred to in
Rule 7, an indication of any properties of the microorganism which are or may
be dangerous to health or the environment and, upon request, an indication of
the conditions which the international depositary authority employs for the
cultivation and storage of the microorganism.
(g) The international depositary authority having furnished a sample to
any interested party other than the depositor shall promptly notify the
depositor in writing of that fact, as well as of the date on which the said
sample was furnished and of the name and address of the industrial property
office, of the authorized party, of the certified party or of the requesting
party, to whom or to which the sample was furnished. The said notification
shall be accompanied by a copy of the pertinent request, of any declarations
submitted under Rules 11.1 or 11.2 (ii) in connection with the said request,
and of any forms or requests bearing the signature of the requesting party in
accordance with Rule 11.3.
(h) The furnishing of samples referred to in Rule 11.1 shall be free of
charge. Where the furnishing of samples is made under Rule 11.2 or 11.3, any
fee payable under Rule 12.1 (a) (iv) shall be chargeable to the depositor, to
the authorized party, to the certified party or to the requesting party, as
the case may be, and shall be paid before or at the time of making the said
request.
11.5 Changes in Rules 11.1 and 11.3 when Applying to International
Applications
Where an application was filed as an international application under the
Patent Cooperation Treaty, the reference to the filing of the application with
the industrial property office in Rules 11.1 (i) and 11.3 (a) (i) shall be
considered a reference to the designation, in the international application,
of the Contracting State for which the industrial property office is the
"designated Office" within the meaning of that Treaty, and the certification
of publication which is required by Rule 11.3 (a) (ii) shall, at the option of
the industrial property office, be either a certification of international
publication under the said Treaty or a certification of publication by the
industrial property office.

Rule 12
Fees
12.1 Kinds and Amounts
(a) Any international depositary authority may, with respect to the
procedure under the Treaty and these Regulations, charge a fee:
(i) for storage;
(ii) for the attestation referred to in Rule 8.2;
(iii) subject to Rule 10.2 (e), first sentence, for the issuance of
viability statements;
(iv) subject to Rule 11.4 (h), first sentence, for the furnishing of
samples;
(v) for the communication of information under Rule 7.6.
(b) The fee for storage shall be for the whole duration of the storage of
the microorganism as provided in Rule 9.1.
(c) The amount of any fee shall not vary on account of the nationality or
residence of the depositor or on account of the nationality or residence of
the authority, natural person or legal entity requesting the issuance of a
viability statement or furnishing of samples.
12.2 Change in the Amounts
(a) Any change in the amount of the fees charged by any international
depositary authority shall be notified to the Director General by the
Contracting State or intergovernmental industrial property organization which
made the declaration referred to in Article 7 (1) in respect of that
authority. The notification may, subject to paragraph (c), contain an
indication of the date from which the new fees will apply.
(b) The Director General shall promptly notify all Contracting States and
intergovernmental industrial property organizations of any notification
received under paragraph (a) and of its effective date under paragraph (c);
the notification of the Director General and the notification received by him
shall be promptly published by the International Bureau.
(c) Any new fees shall apply as of the date indicated under paragraph (a),
provided that, where the change consists of an increase in the amounts of
the fees or where no date is so indicated, the new fees shall apply as from
the thirtieth day following the publication of the change by the International
Bureau.
Rule 12bis
Computation of Time Limits
12bis. 1 Periods Expressed in Years
When a period is expressed as one year or a certain number of years,
computation shall start on the day following the day on which the relevant
event occurred, and the period shall expire in the relevant subsequent year in
the month having the same name and on the day having the same number as the
month and the day on which the said event occurred, provided that if the
relevant subsequent month has no day with the same number the period shall
expire on the last day of that month.
12bis. 2 Periods Expressed in Months
When a period is expressed as one month or a certain number of months,
computation shall start on the day following the day on which the relevant
event occurred, and the period shall expire in the relevant subsequent month
on the day which has the same number as the day on which the said event
occurred, provided that if the relevant subsequent month has no day with the
same number the period shall expire on the last day of that month.
12bis. 3 Periods Expressed in Days
When a period is expressed as a certain number of days, computation shall
start on the day following the day on which the relevant event occurred, and
the period shall expire on the day on which the last day of the count has been
reached.
Rule 13
Publication by the International Bureau
13.1 Form of Publication
Any publication by the International Bureau referred to in the Treaty or
these Regulations shall be made in the monthly periodical of the International
Bureau referred to in the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property.

13.2 Contents
(a) At least in the first issue of each year of the said periodical, an
up-to-date list of the international depositary authorities shall be
published, indicating in respect of each such authority the kinds of
micro-organisms that may be deposited with it and the amount of the fees
charged by it.
(b) Full information on any of the following facts shall be published
once, in the first issue of the said periodical published after the occurrence
of the fact:
(i) any acquisition, termination or limitation of the status of
international depositary authority, and the measures taken in connection with
that termination or limitation;
(ii) any extension referred to in Rule 3.3;
(iii) any discontinuance of the functions of an international depositary
authority, any refusal to accept certain kinds of microorganisms, and the
measures taken in connection with such discontinuance or refusal;
(iv) any change in the fees charged by an international depositary
authority;
(v) any requirements communicated in accordance with Rule 6.3 (b) and any
amendments thereof.
Rule 14
Expenses of Delegations
14.1 Coverage of Expenses
The expenses of each delegation participating in any session of the
Assembly and in any committee, working group or other meeting dealing with
matters of concern to the Union shall be borne by the State or organization
which has appointed it.
Rule 15
Absence of Quorum in the Assembly
15.1 Voting by Correspondence
(a) In the case provided for in Article 10 (5) (b), the Director General
shall communicate any decision of the Assembly (other than decisions relating
to the Assembly's own procedure) to the Contracting States which were not
represented when the decision was made and shall invite them to express in
writing their vote or abstention within a period of three months from the date
of the communication.
(b) If, at the expiration of the said period, the number of Contracting
States having thus expressed their vote or abstention attains the number of
Contracting States which was lacking for attaining the quorum when the
decision was made, that decision shall take effect provided that at the same
time the required majority still obtains.

