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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

AZ IPARI TULAJDON OLTALMÁRA LÉTESÜLT PÁRIZSI UNIÓS EGYEZMÉNY
Az Afganisztáni Iszlám Köztársaság csatlakozása
Az Afganisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya 2017. február 14-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát
az ipari tulajdon oltalmára létesült, 1883. március 20-án aláírt, 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált
és 1979. szeptember 28-án módosított Párizsi Uniós Egyezmény vonatkozásában.
A Párizsi Uniós Egyezmény az Afganisztáni Iszlám Köztársaság tekintetében 2017. május 14-én lép
hatályba. Ezen a napon az Afganisztáni Iszlám Köztársaság a Párizsi Egyezmény által létrehozott, az ipari
tulajdon oltalmára létesült nemzetközi unió (Párizsi Unió) tagjává válik.

A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS OLVASÁSI KÉPESSÉGÜKBEN KORLÁTOZOTT
SZEMÉLYEK NYOMTATOTT MŰVEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRŐL
SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS
Megerősítés a Panamai Köztársaság részéről
A Panamai Köztársaság Kormánya 2017. február 10-én letétbe helyezte megerősítő 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 Panamai Köztársaság tekintetében 2017. május 10-én lép hatályba.

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI
MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV
A Madridi Jegyzőkönyv 5. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjai, illetve 8. cikke (7) bekezdésének a)
pontja szerinti nyilatkozatok: Antigua és Barbuda
1. A szellemi tulajdon világszervezetének (WIPO) főigazgatójához 2017. január 9-én a Madridi
Jegyzőkönyv 5. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjai szerinti nyilatkozat érkezett Antigua és Barbuda
Kormányától, amely alapján az oltalom ideiglenes elutasításáról szóló értesítéshez való jog gyakorlásának
határideje egy év helyett 18 hónap és a felszólaláson alapuló ideiglenes elutasítás a 18 hónapos határidő
letelte után közölhető.
2. A nyilatkozat 2017. április 9-én lép hatályba.
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3. Antigua és Barbuda Kormánya a fenti napon a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikke (7) bekezdésének a) pontja
szerinti nyilatkozatot is tett, amely alapján egyedi díjat kíván kapni, ha Antiguát és Barbudát megjelölték egy
nemzetközi bejelentésben, a nemzetközi lajstromozást követő megjelölésben, illetve egy olyan nemzetközi
lajstromozás megújítása tekintetében, amelyben Antiguát és Barbudát megjelölték (a pótdíjakból és
díjkiegészítésekből származó jövedelemrész helyett).
4. Összhangban a Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási
Szabályzat 35. szabálya (2) bekezdésének b) pontjával, a WIPO főigazgatója, az Antigua és Barbuda-i
hivatallal történt egyeztetést követően, a következő egyedi díjakat állapította meg svájci frankban:
Megnevezés
Bejelentés vagy
utólagos megjelölés
Megújítás

-

függetlenül az osztályok számától

Összeg
(svájci frankban)
247

-

függetlenül az osztályok számától

114

A változás 2017. április 9-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek
a)
ha Antiguát és Barbudát megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási
hivatalhoz ezen a napon vagy azt követően beérkezett; vagy
b)
ha Antigua és Barbuda 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 Antiguát és Barbudát olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy
azt követően újítottak meg.
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