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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI
MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV

Változás az egyedi díjak összegében: Szíriai Arab Köztársaság

1. A Szíriai Arab Köztársaság Kormánya nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének

(WIPO) főigazgatójához, amely módosítja a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdése szerinti, a

Szíriai Arab Köztársaság tekintetében fizetendő egyedi díjak összegét.

2. Összhangban a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és a Madridi

Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének (b) pontjával, a

WIPO főigazgatója, a Szíriai Arab Köztársaság hivatalával történt egyeztetést követően, a következő egyedi

díjakat állapította meg svájci frankban:

Megnevezés Összeg

(svájci frankban)

Bejelentés vagy

utólagos megjelölés

- minden egyes áru- vagy

szolgáltatási osztályra

193

Megújítás - minden egyes áru- vagy

szolgáltatási osztályra

193

3. A változás 2016. október 29-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek

a) ha a Szíriai Arab Köztársaságot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a

származási hivatalhoz ezen a napon vagy azt követően beérkezett, illetve a 11. szabály (1)

bekezdésének (c) pontja szerint ezen a napon vagy azt követően beérkezettnek kell tekinteni; vagy

b) ha a Szíriai Arab Köztársaság a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő

Felének hivatalához ezen a napon vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO

Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy

c) ha a Szíriai Arab Köztársaságot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a

napon vagy azt követően újítottak meg.

A felszólalási eljárás hatálybalépése: Mexikó

1. A Mexikói Iparjogvédelmi Hivatal (IMPI) tájékoztatta a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO)

Nemzetközi Irodáját a védjegyek lajstromozása elleni felszólalási eljárásról, amely 2016. augusztus 3-án

lépett hatályba Mexikóban. Az eljárás alkalmazandó az országot megjelölő nemzetközi lajstromozásokra és

Mexikó utólagos megjelöléseire is, amelyekről az IMPI-t a fenti időponttól értesítették.
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A felszólalási eljárás célja

2. A felszólalási eljárás célja, hogy az IMPI-t több bizonyítékkal lássák el, amelyek segítségével le tudja

folytatni az érdemi vizsgálatot és el tudja dönteni, hogy ad-e oltalmat olyan védjegyekre, amelyek

nemzetközi lajstromozás tárgyát képezik. A felszólalási eljárást az IMPI által elvégzett többi vizsgálattal

párhuzamosan folytatják le. A határozatot lényegében a hivatal által hivatalból lefolytatott vizsgálat alapján

hozzák meg.

3. Ennek megfelelően, az IMPI fenntartja a jogot, hogy az ilyen oltalmat hivatalból megadja vagy

megtagadja. Az érdemi vizsgálat elvégzése után az IMPI továbbítja az oltalom megadásáról szóló

nyilatkozatot vagy az előzetes elutasításról szóló értesítést, az esettől függően.

Felszólalás nemzetközi lajstromozás ellen

4. Az új eljárás szerint bárki felszólalhat a nemzetközi lajstromozás tárgyát képező védjegy oltalmának

megadása ellen bármilyen, a mexikói iparjogvédelmi törvényben rögzített, a védjegynek az országban

történő lajstromozását kizáró ok alapján. A felszólalást benyújtó személy nem tekinthető harmadik félnek a

védjeggyel kapcsolatos eljárásokban.

5. 2016. augusztus 30-tól az IMPI iparjogvédelmi közlönyében online közzéteszi a hivatalhoz eljuttatott

nemzetközi lajtromozásokat és utólagos megjelöléseket a nemzeti bejelentési számuk alatt. Ezt az

információt legfeljebb 10 munkanapon belül közzéteszik, azt követően, hogy az IMPI-hez ilyen értesítés

érkezett.

6. A felszólalást az előző pontban említett közzététel időpontja utáni első munkanaptól számított egy

hónapon belül kell benyújtani, amely nem meghosszabbítható. A felszólalást közvetlenül az IMPI-nél kell

benyújtani spanyol nyelven és díj megfizetése mellett. A felszólaló fél a felszólaláshoz bármilyen

dokumentumot csatolhat, amelyet szükségesnek ítél.

Válasz a felszólalásra

7. Az IMPI online közzéteszi iparjogvédelmi közlönyében azoknak a védjegyeknek a listáját, amelyek ellen

felszólalást nyújtottak be. Ezt a listát a felszólalás benyújtási határidejének lejáratát követő naptól számított

legfeljebb 10 munkanapon belül teszik közzé. A felszólalással kapcsolatos dokumentumok elérhetőek online

az IMPI nyilvántartási szolgáltatásánál.

8. Azon nemzetközi lajstromozások jogosultjai, amelyek ellen felszólalást nyújtottak be, válaszolhatnak a

felszólalásra az előző pontban hivatkozott lista közzétételének időpontját követő munkanaptól számított egy

hónapon belül, amely nem hosszabbítható meg. A felszólalásra adott válasz nem jelent választ az ideiglenes

elutasításra.

9. A választ benyújthatja a nemzetközi lajstromozás jogosultja vagy helyi képviselője, akinek mexikói

címmel kell rendelkeznie az értesítések kézhezvételéhez. A választ közvetlenül az IMPI-nél kell benyújtani
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spanyol nyelven és mentes a díj fizetése alól. A jogosult a válaszhoz bármilyen dokumentumot csatolhat,

amelyet szükségesnek ítél.

10. A nemzetközi lajstromozás jogosultjának a felszólalásra történő válaszadása elmulasztását az IMPI nem

tekinti a felszólaló fél részéről tett kifogás hallgatólagos elfogadásának.

Az IMPI döntése

11. A felszólalás nem függeszti fel az IMPI eljárását arra vonatkozóan, hogy ad-e oltalmat, illetve nem

hosszabbítja meg a döntéshozatal határidejét.

12. A felszólalás és a válaszadás határidejének lejárta után, ahol esedékes, az IMPI lefolytatja az érdemi

vizsgálatot, amely során figyelembe veheti a felszólaló fél és a jogosult által a felszólalási eljárás során tett

észrevételeket, illetve bármilyen anyagot, amit a vizsgálathoz tartozónak ítél meg.

13. Az érdemi vizsgálat befejezése után az IMPI, az esettől függően, az oltalom megadásáról szóló

nyilatkozatot vagy az ideiglenes elutasításról szóló hivatalból történő értesítést küld a WIPO Nemzetközi

Irodájának és a döntéséről értesíti a felszólaló felet is. A WIPO Nemzetközi Irodája az értesítés vagy a

nyilatkozat egy példányát továbbítja a nemzetközi lajstromozás jogosultjának.

14. A nemzetközi lajstromozások jogosultjai, illetve a felszólaló felek a mexikói jogszabályokban rögzített

jogorvoslati eszközöket vehetik igénybe az IMPI döntésével szemben.

Hasznos információ

15. A mexikói iparjogvédelmi törvény elérhető spanyol nyelven a következő linken:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/130285/Ley_de_la_Propiedad_Industrial.pdf

16. Az IMPI iparjogvédelmi közlönye elérhető spanyol nyelven a következő linken:

http://siga.impi.gob.mx/content/common/principal.jsf.

17. Az IMPI nyilvántartási szolgáltatása elérhető spanyol nyelven a következő linken:

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/home.

18. A mexikói felszólalási eljárásról általános tájékoztató olvasható spanyol nyelven a következő linken:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131100/Triptico_Sistema_de_Oposicio_n.pdf.

19. A mexikói felszólalási eljárásról szóló részletes tájékoztatással kapcsolatban a jogosultak kereshetik

közvetlenül az IMPI-t is. Az IMPI elérhetősége megtalálható a következő linken:

http://www.wipo.int/madrid/fr/members/profiles/mx.html?lang=fr.
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VÉDJEGYJOGI SZERZŐDÉS

A Guatemalai Köztársaság csatlakozása

A Guatemalai Köztársaság Kormánya 2016. szeptember 12-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát az

1994. október 27-én Genfben elfogadott Védjegyjogi Szerződés vonatkozásában.

A csatlakozási okmány a következő nyilatkozatot tartalmazza:

„A Guatemalai Köztársaság tekintetében, az ország jogszabályainak rendelkezései alapján, a Szerződés

vizuálisan érzékelhető védjegyekre alkalmazandó, ideértve a térbeli védjegyeket is, amelyek árukhoz vagy

szolgáltatásokhoz, illetve árukhoz és szolgáltatásokhoz tartoznak. A Szerződés nem alkalmazandó

hologramokra, hang- vagy illatvédjegyekre, illetve együttes és tanúsító védjegyekre.”

A Védjegyjogi Szerződés a Guatemalai Köztársaság tekintetében 2016. december 12-én lép hatályba.

SZABADALMI JOGI SZERZŐDÉS

Megerősítés a Libériai Köztársaság részéről

A Libériai Köztársaság Kormánya 2016. október 4-én letétbe helyezte megerősítő okiratát a Genfben, 2000.

június 1-én elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés vonatkozásában.

A Szerződés a Libériai Köztársaság tekintetében 2017. január 4-én lép hatályba.

A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS OLVASÁSI KÉPESSÉGÜKBEN KORLÁTOZOTT
SZEMÉLYEK NYOMTATOTT MŰVEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRŐL

SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS

A Botswanai Köztársaság csatlakozása

A Botswanai Köztársaság Kormánya 2016. október 5-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát a 2013. június

27-én Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és olvasási képességükben korlátozott személyek

nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés vonatkozásában.

A fenti Szerződés a Botswanai Köztársaság tekintetében 2017. január 5-én lép hatályba.
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A Sri Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság csatlakozása

A Sri Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya 2016. október 5-én letétbe helyezte

csatlakozási okiratát a 2013. június 27-én Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és olvasási

képességükben korlátozott személyek nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítéséről szóló

Marrakesh-i Szerződés vonatkozásában.

A fenti Szerződés a Sri Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság tekintetében 2017. január 5-én lép

hatályba.

A Libériai Köztársaság csatlakozása

A Libériai Köztársaság Kormánya 2016. október 6-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát a 2013. június

27-én Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és olvasási képességükben korlátozott személyek

nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés vonatkozásában.

A fenti Szerződés a Libériai Köztársaság tekintetében 2017. január 6-án lép hatályba.
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