
Aranjamentul şi Protocolul de la Madrid privind înregistrarea int ernațională a 
mărcilor 

Modificarea Regulamentului comun de aplicare a Aranjamentului și Protocolului de 
la Madrid  

 

1. La sesiunea a patruzeci şi opta (a 28-a extraordinară), care a avut loc la Geneva în 
perioada 22-30 septembrie 2014, Adunarea Uniunii de la Madrid a adoptat o nouă regulă 
şi alte modificări ale Regulamentului comun de aplicare a Aranjamentului de la Madrid 
privind înregistrarea internațională a mărcilor şi a Protocolului referitor la acest 
aranjament (denumit în continuare "Regulament comun") care vor intra în vigoare la 1 
ianuarie 2015. 

Noua regulă 5bis şi modificarea regulilor 20bis(3) și 27(1) din Regulamentul comun: 
continuarea procedurii 

2. Noua regulă 5bis din Regulamentul comun prevede continuarea procedurii în cazul în 
care solicitantul sau titularul nu au respectat unele termene. 

3. Continuarea procedurii va fi posibilă numai pentru termenele ce se referă la:  

a) o cerere internațională, regula 11(2) sau (3) din Regulamentul comun; 
b) o cerere de înscriere a licențelor, în baza regulii 20bis(2) din Regulamentul 
comun; 
c) o desemnare posterioară, regula 24(5)b) din Regulamentul comun; 
d) o cerere de înscriere a unei modificări sau a unei cereri de înscriere a unei 
radieri, în conformitate cu regula 26(2) din Regulamentul comun; 
e) achitarea părții a doua a taxei individuale, conform regulii 34(3)c)iii) din 
Regulamentul comun; și 
f) o cerere privind faptul că o înregistrare internațională continuă să producă efecte 
într-un stat succesor și la plata taxelor referitoare la această cerere, în conformitate 
cu regula 39(1) din Regulamentul comun. 

4.  Continuarea procedurii poate fi solicitată în termen de două luni  din data expirării 
termenului prescris prin depunerea noului formular oficial MM20  la Biroul Internațional, 
achitând taxa de 200 de franci elveţieni. Concomitent cu cererea de continuare a 
procedurilor acțiunea pentru care a fost depășit termenul limită trebuie să fie de asemenea 
îndeplinită. Continuarea procedurii nu poate fi solicitată înainte de expirarea termenului 
prescris. 

5. O cerere de continuare a procedurii care nu satisface condițiilor stabilite se consideră 
nedepusă și Biroul Internațional notifică acest fapt solicitantului sau titularului. 



6. Biroul Internaţional va continua procedura privind cererea internațională, desemnarea 
posterioară, solicitarea sau achitarea taxei pentru care a primit o solicitare de continuare a 
procedurii.  El va înscrie acest fapt în Registrul internațional și va notifica solicitantul sau 
titularul. 

7.  După înscrierea continuării procedurii, licențele înscrise în baza regulii 20bis(3) a 
Regulamentului comun, modificările şi radierile înscrise conform regulii 27(1) din 
Regulamentul comun sunt înscrise cu data expirării termenului prescris. 

8.  Continuarea procedurii poate fi solicitată dacă termenul prescris expiră la 1 ianuarie 
2015 sau la o dată ulterioară. 

Modificarea regulii 30 din Regulamentul comun: detalii privind reînnoirea 

9.  Modificarea regulii 30 din Regulamentul comun prevede schimbarea modului de 
reînnoire a unei înregistrări internaționale. 

10. După înscrierea unei decizii în conformitate cu regula 18ter(5) şi în absenţa altor 
instrucţiuni din partea titularului, o înregistrare internațională va fi reînnoită cu privire la 
o parte contractantă desemnată doar pentru produsele şi serviciile care sunt efectiv 
protejate, dacă este cazul. 

11. Titularul are, în continuare, posibilitatea de a utiliza formularul MM11 pentru 
solicitarea reînnoirea înregistrării internaționale. Acesta trebuie să indice la rubrica 3 din 
formular, toate părţile contractante în care este solicitată reînnoirea înregistrării 
internaționale, bifând casetele corespunzătoare. 

12. De asemenea, titularul are posibilitatea de a solicita reînnoirea înregistrării 
internaționale pentru toate produsele şi serviciile într-o anumită parte contractantă 
desemnată atunci când protecția mărcii a fost refuzată total sau parţial. Această soluţie 
poate fi necesară în cazul în care rezultatul unei proceduri în acea parte contractantă încă 
nu este final. 

13.  Atunci când protecția mărcii a fost refuzată total într-o parte contractantă desemnată, 
iar titularul doreşte să solicite reînnoirea înregistrării internaționale în această parte 
contractantă, acesta trebuie să bifeze la rubrica 3 din formularul MM11 caseta 
corespunzătoare părții contractante în cauză. Înregistrarea va fi reînnoită pentru toate 
produsele şi serviciile revendicate în acea parte contractantă. 

14. În cazul în care protecția mărcii a fost refuzată parţial într-o parte contractantă 
desemnată şi titularul dorește să reînnoiască înregistrărea internațională pentru toate 
produsele şi serviciile în acestă parte contractantă, acesta trebuie să bifeze casetele 
corespunzătoare părţii contractante menţionate atât la rubrica 3 cât și la rubrica 4 din 
formularul MM11.  



15. Modul în care titularul decide să solicite reînnoirea înregistrării internaționale va avea 
un impact asupra cuantumului taxei de reînnoire pentru partea contractantă desemnată 
care a făcut o declaraţie în care se afirmă că vrea să primească o taxă individuală, care va 
varia în dependență de numărul de clase ale clasificării internaţionale a produselor şi 
serviciilor (clasificarea Nisa) pentru care se solicită reînnoirea înregistrării. 

16. Modificarea regulii 30 din Regulamentul comun se aplică înregistrărilor 
internaționale ale căror reînnoire se va solicta la 1 ianuarie 2015 sau la o dată ulterioară şi 
a căror termen de valabilitate expiră la această dată sau la o dată ulterioară. 

Modificarea regulii 31 din Regulamentul comun: înscrierea reînnoirii, notificarea 
reînnoirii şi certificatul de reînnoire 

17. Modificarea regulii 31 are drept efect trimiterea unei notificări titularului şi 
reprezentantul său, dacă este cazul, atunci când înregistrarea internațională nu a fost 
reînnoită sau nu a fost reînnoită pentru o parte contractantă desemnată.  

18. Modificarea regulii 31 din Regulamentul comun se aplică înregistrărilor 
internaționale ale căror reînnoire trebuie să aibă loc la 1 ianuarie 2015 sau la o dată 
ulterioară. 


