Мадридська угода
про міжнародну реєстрацію знаків
від 14 квітня 1891 року 1
(переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р.,
у Вашингтоні 2 червня 1911 р.,
у Гаазі 6 листопада 1925 р.,
у Лондоні 2 червня 1934 р.,
у Ніцці 15 червня 1957 р.,
у Стокгольмі 14 липня 1967 р.,
змінена 2 жовтня 1979 р.)
(Витяги)
Стаття 3
[Зміст заявки на міжнародну реєстрацію]
…
(2) Заявник повинен зазначити товари чи послуги, для яких
витребується охорона знака, а також, якщо можливо, відповідний клас чи класи
згідно з класифікацією, встановленою Ніццькою угодою про Міжнародну
класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків. Якщо заявник не зазначає
класи, Міжнародне бюро само класифікує товари чи послуги за відповідними
класами згаданої класифікації. Класифікація товарів чи послуг, подана
заявником, підлягає перевірці Міжнародним бюро, що здійснює її разом з
національним відомством. У випадку розбіжності між національним
відомством і Міжнародним бюро рішення останнього є остаточним.
…
Стаття 4
[Дія міжнародної реєстрації]
(1) З дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро
відповідно до положень статей 3 та 3 ter, у кожній зацікавленій Договірній
країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був
заявлений там безпосередньо. Класифікація товарів або послуг, передбачена у
статті 3, не пов'язує Договірні країни відносно визначення обсягу охорони
знака.
…
Стаття 5
[Відмова в охороні національними відомствами]
(1) В країнах, де законодавство це передбачає, відомства,
проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про
поширення охорони відповідно до статті 3 ter, мають право заявити, що
охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може
бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про

охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для
національної реєстрації. Однак в охороні не може бути відмовлено, навіть
частково, на тій лише підставі, що національне законодавство допускає
реєстрацію тільки для обмеженого числа класів чи обмеженої кількості товарів
або послуг.
…
Стаття 7
[Продовження міжнародної реєстрації]
…
(2) Продовження не може містити жодної зміни відносно реєстрації, що
передує, в її останньому вигляді.
(3) Перше продовження, здійснене відповідно до положень Ніццького
акта від 15 червня 1957 р. або цього Акта, повинно містити вказівку класів
міжнародної класифікації, до яких належить реєстрація.
…
Стаття 8
[Національний збір. Міжнародне мито.
Розподіл залишків надходжень, додаткових і доданих зборів]
…
(2) Реєстрація знака в Міжнародному бюро здійснюється за умови
попередньої сплати міжнародного мита, яке містить:
(a) основне мито;
(b) додаткове мито за кожний клас Міжнародної класифікації понад
трьох, до якого віднесені товари чи послуги, для яких застосовується знак;
(c) додане мито за кожну заяву про поширення охорони відповідно до
статті 3 ter.
(3) Однак додаткове мито, зазначене у підпункті (b) пункту (2), може
бути сплачене, не впливаючи на дату реєстрації, в строк, встановлений
Інструкцією, якщо кількість класів товарів чи послуг була визначена чи
оспорена Міжнародним бюро. Якщо по закінченні встановленого строку
додаткове мито не було сплачене або якщо перелік товарів чи послуг не був
скорочений заявником в необхідному обсязі, то подальше діловодство по заявці
на міжнародну реєстрацію вважається припиненим.
…
Стаття 9
[Зміни в національних реєстрах, що стосуються також
міжнародної реєстрації. Скорочення переліку товарів
і послуг, згаданих у міжнародній реєстрації.
Доповнення до цього переліку. Заміни в цьому переліку]
(1) Відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про
анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші
зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці
зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

(2) Бюро вносить ці зміни до Міжнародного реєстру і, в свою чергу,
повідомляє про них відомства Договірних країн, а також публікує їх у своєму
журналі.
(3) Аналогічна процедура має місце, коли власник міжнародної
реєстрації заявляє про скорочення переліку товарів або послуг, на які
поширюється ця реєстрація.
(4) Ці операції можуть обкладатися митом, яке встановлюється
Інструкцією.
(5) Наступне доповнення до переліку нового товару чи послуги може
здійснюватися тільки шляхом подання нової заяви відповідно до положень
статті 3.
(6) Заміна одного з товарів чи послуг іншим прирівнюється до
доповнення.
…
Стаття 10
[Асамблея Спеціального союзу]
…
(2) (a) Асамблея:
…
(iii) змінює Інструкцію та встановлює розмір мита, передбаченого у
статті 8 (2), а також інших зборів, які відносяться до міжнародної реєстрації;
…
_________________________________________
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Станом на 01 січня 2016 року року учасницями цієї Угоди були такі країни: Австрія,
Азербайджан, Албанія, Алжир, Бельґія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеґовина, Бутан,
В’єтнам, Вірменія, Єгипет, Іран, Іспанія, Італія, Казахстан, Кенія, Киргизстан, Китай, Кіпр,
Колишня Югославська Республіка Македонія, Корейська Народно-Демократична
Республіка, Куба, Латвія, Лесото, Ліберія, Ліхтенштейн, Люксембурґ, Марокко, Мозамбік,
Монако, Монголія, Намібія, Нідерланди, Польща, Портуґалія, Республіка Молдова,
Російська Федерація, Румунія, Сан-Маріно, Свазіленд, Сербія, Словаччина, Словенія, Судан,
Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Угорщина, Узбекистан, Україна, Франція, Хорватія, Чеська
Республіка, Чорногорія, Швейцарія (55).

