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Hallituksen esitys Eduskunnalle teollismallien kan-
sainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen 
liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat-
tamisesta sekä laiksi mallioikeuslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi Genevessä heinäkuussa 1999 tehdyn 
teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä 
koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän 
Geneven asiakirjan, lain sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja lain mallioikeuslain 
muuttamisesta.  

Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan 
tarkoituksena on yksinkertaistaa ja tehostaa 
mallien kansainvälistä rekisteröintiä keskite-
tyn rekisteröintimenettelyn avulla. Mallioi-
keuslaissa säädettäisiin mallien kansainvälis-
tä rekisteröintiä koskevasta menettelystä li-
säämällä lakiin uusi luku.  

Esityksessä ehdotetaan myös, että mallioi-
keuslakiin tehtäisiin eräitä yksittäisiä, Gene-
ven asiakirjaan liittymisestä riippumattomia 
säännösmuutoksia sekä lakiteknisiä täsmen-
nyksiä. Näistä merkittävin on ehdotus siirty-
misestä mallin rekisteröintihakemuksen kuu-
luttamismenettelystä mallin rekisteröinnin 
kuuluttamiseen. Lisäksi ehdotuksessa ehdote-
taan mallin siirtokirjoista vaatimisesta luo-

pumista sekä mahdollisuutta hylätä rekiste-
röintihakemus ainoastaan siltä osin kuin on 
olemassa este sen hyväksymiselle. Lain val-
tuussäännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi 
vastaamaan perustuslain asettamia tarkkara-
jaisuuden ja yksityiskohtaisuuden vaatimuk-
sia. Lisäksi asiamiesten kotipaikka- ja käyt-
tövaatimuksia ehdotetaan muutettavaksi vas-
taamaan Euroopan yhteisössä noudatettavaa 
palveluiden vapaan tarjoamisen periaatetta 
sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä. 

Geneven asiakirja on tullut kansainvälisesti 
voimaan 23 päivänä joulukuuta 2003. Gene-
ven asiakirja tulisi Suomen osalta voimaan 
kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun Suomi 
on tallettanut liittymiskirjansa Maailman 
henkisen omaisuuden järjestön pääjohtajan 
haltuun. 

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset on tar-
koitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti 
Geneven asiakirjan kanssa. 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Mallioikeus on teollisoikeudellinen suoja-
muoto, jolla luovan henkisen työn tuloksena 
syntyneen mallin luojalle turvataan määrä-
tyissä rajoissa yksinoikeus käyttää ammatti-
maisesti hyväksensä työnsä tuloksia. Malli-
oikeudella suojataan tuotteen ulkomuotoa. 
Yksinoikeuden piiriin kuuluvat muun muassa 
tavaran valmistaminen, maahantuonti, myy-
täväksi tarjoaminen, kaupaksi pitäminen, 
luovuttaminen tai vuokraaminen. Mallioi-
keuden tavoitteena on sekä kannustaa suun-
nittelijoita uuteen muotoiluun että tukea niitä, 
jotka ovat halukkaita investoimaan suunnitte-
lun tuloksiin. Markkinoiden kansainvälisty-
essä on tärkeää, että suojan kohde saa suojaa 
ainakin tärkeimmillä markkina-alueilla. Kan-
sainvälisen suojan tarpeesta johtuen on sol-
mittu useita immateriaalioikeuksia koskevia 
kansainvälisiä sopimuksia.  

Mallioikeus saadaan pääsääntöisesti kan-
sallisen viranomaisen suorittaman rekiste-
röinnin perusteella. Suomessa rekisteriviran-
omaisena toimii Patentti- ja rekisterihallitus. 
Rekisteröimisen edellytyksenä on, että malli 
on syntynyt luovan henkisen työn tuloksena 
ja, että se on uusi ja yksilöllinen. Luovuus-
vaatimus liittyy mallioikeuslainsäädännön 
tavoitteeseen eli uuden muotoilun kannusta-
miseen.  

Jos mallisuojaa haetaan erillisillä rekiste-
röintihakemuksilla useissa eri maissa, kansal-
listen lakien edellyttämät erilaiset muotovaa-
timukset ja kielet aiheuttavat hakijalle ajan-
hukkaa ja kustannuksia. Mallien kansainväli-
sen rekisteröintimenettelyn yksinkertaistami-
seksi on tehty vuodelta 1925 oleva Haagin 
sopimus teollismallien kansainvälisestä tal-
lettamisesta myöhempine asiakirjoineen. 
Suomi ei ole liittynyt mainittuun sopimusjär-
jestelmään eikä kansainvälistä rekisteröintiä 
ole voinut kohdistaa Suomeen muuten kuin 
yhteisömallin kautta. Haagin sopimukseen 
teollismallien kansainvälisestä tallettamisesta 
liittyvä viimeisin asiakirja hyväksyttiin Ge-
nevessä heinäkuussa 1999, jäljempänä Gene-
ven asiakirja. Geneven asiakirjalla muutettiin 
myös sopimuksen nimeä, joka aikaisemmin 

oli Haagin sopimus teollismallien kansainvä-
lisestä tallettamisesta muotoon Haagin sopi-
mus teollismallien kansainvälisestä rekiste-
röinnistä, jäljempänä Haagin sopimus. Gene-
ven asiakirjan avulla Haagin sopimukseen 
perustuvaa mallien kansainvälistä rekiste-
röintijärjestelmää muutettiin siten, että uu-
tuustutkimuksia suorittavien valtioiden jär-
jestelmään liittyminen olisi mahdollista ja 
helpompaa. Samalla kuitenkin pyrittiin säi-
lyttämään kansainvälisen rekisteröintijärjes-
telmän yksinkertaisuus ja tekemään siitä ha-
kijoille houkuttelevampi. Geneven asiakirjan 
mukainen rekisteröintimenettely perustuu yh-
teen hakemukseen, joka kansainvälisen rekis-
teröinnin jälkeen käsitellään nimetyissä so-
pimusvaltioissa kansallisen lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla, jolloin sopimusvaltio 
voi kieltäytyä myöntämästä alueelleen haet-
tua mallisuojaa.  

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi Suomen liittymisen teollismallien 
kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haa-
gin sopimukseen liittyvään Geneven asiakir-
jaan. Esitys sisältää ehdotukset mallioikeus-
lain muutoksiksi, jotka ovat välttämättömiä 
Suomen liittyessä Geneven asiakirjaan. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että mallioi-
keuslakiin tehtäisiin eräitä yksittäisiä, Gene-
ven asiakirjaan liittymisestä riippumattomia 
säädösmuutoksia sekä lakiteknisiä täsmen-
nyksiä. Lain valtuussäännöstä ehdotetaan 
täsmennettäväksi vastaamaan perustuslain 
asettamia tarkkarajaisuuden ja yksityiskoh-
taisuuden vaatimuksia. Lisäksi asiamiesten 
kotipaikka- ja käyttövaatimuksia ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan Euroopan yhtei-
sössä noudatettavaa palveluiden vapaan tar-
joamisen periaatetta sekä Euroopan yhteisö-
jen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. 
 
2  Nykyti la  

2.1 Kansainvälinen sääntely 

Tärkeimmät sopimukset, joissa määrätään 
muun muassa mallioikeutta koskevista asi-
oista, ovat teollisoikeuden suojelemista kos-
keva Pariisin yleissopimus (SopS 5/1921) 
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vuodelta 1883, Haagin sopimus teollismalli-
en kansainvälisestä rekisteröinnistä vuodelta 
1925 ja siihen liittyvä esityksen kohteena 
oleva vuonna 1999 solmittu Geneven asiakir-
ja sekä Maailman kauppajärjestön perusta-
missopimukseen liittyvä sopimus teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkö-
kohdista, jäljempänä TRIPS-sopimus (Agree-
ment on Trade-Related Aspects of Intellectu-
al Property Rights) vuodelta 1994 
(SopS 5/1995). Pariisin yleissopimus ja Haa-
gin sopimus kuuluvat Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön (World Intellectual 
Property Organization, WIPO) hallinnoimiin 
ja TRIPS-sopimus puolestaan Maailman 
kauppajärjestön (World Trade Organization, 
WTO) hallinnoimiin sopimuksiin.  

 
Pariisin yleissopimus 

Suomi liittyi Pariisin yleissopimukseen 
vuonna 1921. Teollisoikeuden suojelu koh-
distuu sopimuksen mukaan patentteihin, mal-
leihin, tavaramerkkeihin, kaupallisiin nimiin, 
alkuperää osoittaviin merkintöihin sekä vil-
pillisen kilpailun ehkäisemiseen. Yleissopi-
musta, johon on lokakuussa 2008 liittynyt 
173 valtiota, on tarkistettu useamman kerran.  

Sopimus rakentuu kansallisen kohtelun ja 
vähimmäissuojan periaatteille. Kansallisen 
kohtelun periaate tarkoittaa sitä, että sopi-
mukseen liittynyt valtio on velvollinen anta-
maan toisen jäsenvaltion kansalaisille ky-
seessä olevissa asioissa saman kohtelun kuin 
omille kansalaisilleen. Vähimmäissuojan pe-
riaate taas tarkoittaa sitä, että sopimustekstin 
suoja on vähintään se suoja, joka jäsenvaltion 
on annettava toisen jäsenvaltion kansalaisel-
le. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että so-
pimukseen liittyvien valtioiden teollisoikeut-
ta koskevan lainsäädännön tulee täyttää so-
pimuksen vaatimukset. Sopimusetuoikeutta 
koskevan säännöksen mukaan sillä, joka on 
jossakin jäsenvaltiossa hakenut suojaa kek-
sinnölle, tavaramerkille tai mallille, on oike-
us keksinnön osalta 12 kuukauden sekä tava-
ramerkin ja mallin osalta 6 kuukauden aikana 
hakea suojaa muissa jäsenvaltioissa etuoike-
uksin tuosta ensimmäisestä hakemuspäivästä 
lukien.  

 
 

TRIPS-sopimus 

TRIPS-sopimus tuli voimaan Suomessa 
tammikuussa 1996. Sopimukseen on liittynyt 
lokakuuhun 2008 mennessä 153 jäsentä. 
TRIPS-sopimuksen kaksi pääperiaatetta ovat 
kansallisen kohtelun periaate ja suosituim-
muusperiaate. Kansallisen kohtelun periaate 
on sama kuin Pariisin yleissopimuksessa eli 
toisen sopimukseen liittyneen jäsenen kansa-
laiselle on annettava sama kohtelu kuin oman 
maan kansalaiselle. Suosituimmuusperiaate 
puolestaan tarkoittaa sitä, että kaikki ne edut, 
jotka on myönnetty jollekin sopimukseen liit-
tyneelle jäsenelle, tulee myöntää myös muille 
jäsenille.  

 
Haagin sopimus 

Haagin sopimus teollismallien kansainväli-
sestä rekisteröinnistä on vuodelta 1925. Haa-
gin sopimuksella on luotu kansainvälinen 
hallinnollinen rekisterijärjestelmä. Sopimusta 
on tarkistettu useamman kerran, viimeksi 
Geneven asiakirjassa vuonna 1999. Haagin 
sopimukseen liittyen ovat vielä voimassa 
myös Lontoon asiakirja (vuodelta 1934) ja 
Haagin asiakirja (1960). Geneven asiakirjan 
mukaan Haagin sopimuksen uusi nimi on so-
pimus mallien kansainvälisestä rekisteröin-
nistä. Sopimusta uudistettiin WIPO:n alai-
suudessa Genevessä 1999 sisällöllisesti niin, 
että mallien uutuustutkimuksen suorittavien 
maiden erityistarpeet kyettiin ottamaan huo-
mioon. Tällaiset sopimusvaltiot voivat sopi-
mukseen liittyessään edellyttää oman lain-
säädäntönsä mukaisesti määrättyjä erityiseh-
toja niiltä mallioikeushakemuksilta, joissa ne 
tulevat nimetyiksi kohdevaltioiksi. Nämä eri-
tyisehdot annetaan WIPO:n pääjohtajalle niin 
sanottuina selityksinä. 

Geneven asiakirja hyväksyttiin 2 päivänä 
heinäkuuta 1999. Maailman henkisen järjes-
tön kansainvälinen toimisto, jäljempänä WI-
PO:n kansainvälinen toimisto, vastaa sopi-
muksen mukaisista hallinnointitehtävistä. 

Sopimukseen voivat liittyä WIPO:n jäsen-
valtiot sekä tietyin edellytyksin valtioidenvä-
liset järjestöt. Kunkin sopimuspuolen on 
noudatettava Pariisin yleissopimuksen malle-
ja koskevia määräyksiä. 



 HE 225/2008 vp  
  

 

5

Haagin sopimuksen Geneven asiakirja on 
tullut liittymissäännöstensä mukaisesti kan-
sainvälisesti voimaan 23 päivänä joulukuuta 
2003 ja asiakirjassa määrätty kansainvälinen 
rekisteröintimenettely on käynnistynyt 1 päi-
vänä huhtikuuta 2004. Syyskuussa 2008 Ge-
neven asiakirjaan on liittynyt 32 sopimus-
puolta, jotka ovat Afrikan henkisen omaisuu-
den järjestö (OAPI), Albania, Armenia, 
Botswana, Bulgaria, Egypti, Espanja, Euroo-
pan yhteisö, Georgia, Ghana, Islanti, Kirgi-
sia, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, 
Makedonia, Moldova, Mongolia, Namibia, 
Ranska, Romania, Sao Tome ja Principe, 
Singapore, Slovenia, Sveitsi, Syyria, Tanska, 
Turkki, Ukraina, Unkari ja Viro.  

Geneven asiakirja antaa sopimusvaltion 
kansalaiselle tai siellä toimivalle yritykselle 
mahdollisuuden hakea mallisuojaa yhdellä 
hakemuksella kaikissa nimeämissään sopi-
musvaltioissa ja siten asiakirja mahdollistaa 
yksinkertaisen kansainvälisen rekisteröinti-
menettelyn. Mallisuojan rekisteröintihake-
mus toimitetaan Maailman henkisen omai-
suuden järjestön kansainväliseen toimistoon 
ja hakemus kohdistetaan valittuihin Geneven 
asiakirjaan liittyneisiin valtioihin. Mallisuoja 
turvataan Euroopan yhteisön alueella yhtei-
sömallijärjestelmän ja kansallisten mallioi-
keuslakien nojalla. Geneven asiakirja ei ta-
voittele kansallisten mallioikeuslainsäädäntö-
jen aineellista yhdenmukaistamista eikä vai-
kuta kansallisiin mallirekisteröinteihin. Ge-
neven asiakirjan mukaisen kansainvälisen re-
kisteröintihakemuksen tekeminen ei myös-
kään edellytä vastaavan kansallisen hake-
muksen tai rekisteröinnin olemassaoloa. 
Kansainvälisellä rekisteröintihakemuksella 
suojan hakeminen useassa Geneven asiakir-
jaan liittyneessä valtiossa on tavallisesti sekä 
yksinkertaisempaa että edullisempaa kuin 
suojan hakeminen erikseen kunkin sopimus-
puolen viranomaisessa. 

Rekisteröintihakemus voidaan tehdä eng-
lannin tai ranskan kielellä. Hakemuksessa 
nimetään kaikki sopimusvaltiot, joissa mal-
lisuojaa haetaan. Hakemuksen toimittamisen 
yhteydessä on samalla maksettava hakemuk-
sesta aiheutuvat rekisteröintimaksut. Kan-
sainvälinen hakemus lähetetään joko suoraan 
WIPO:n kansainväliseen toimistoon tai mah-
dollisesti kansallisen rekisteriviranomaisen 

kautta. Hakemuksen saapumisen jälkeen 
kansainvälinen toimisto tarkastaa hakemuk-
sen täyttävän muodolliset edellytykset ja sen 
jälkeen kuuluttaa hakemuksen rekisteröinnis-
tä pääsääntöisesti kuuden kuukauden kulut-
tua. Hakija voi kuitenkin pyytää julkaisemi-
sen lykkäämistä enintään 30 kuukaudella ni-
mettyjen sopimusvaltioiden lainsäädännön 
mahdollistamalla tavalla. Julkaisun jälkeen 
jokaisen kansallisen rekisteriviranomaisen 
tulee tehdä lainsäädäntönsä mahdollisesti 
edellyttämä sisällöllinen tutkimus rekiste-
röinneistä, jotka ovat kohdistettu kyseiseen 
sopimusvaltioon. 

Kansalliset virastot soveltavat kansallista 
lainsäädäntöään käsitellessään kansainvälistä 
rekisteröintiä. Kaikki mallioikeuden sub-
stanssiin liittyvät kysymykset, erityisesti 
kansallisen rekisteriviranomaisen tutkimus 
mallisuojan ehdoista ja suojan laajuudesta, 
ratkaistaan kunkin sopimusvaltion kansalli-
sen lainsäädännön mukaan. Kansallinen vi-
ranomainen voi ilmoittaa kansainväliselle 
toimistolle säädetyssä määräajassa, mikäli se 
kieltäytyy myöntämästä alueelleen haettua 
mallisuojaa. Kielteisen päätöksen antaminen 
ei voi tapahtua kansallisen lainsäädännön 
edellyttämien muotoseikkojen perusteella, 
koska kansainvälinen toimisto on jo tehnyt 
hakemuksen muodollisen tutkimuksen. 

Jos sopimuspuolen rekisteriviranomainen 
ei ole tehnyt ilmoitusta, jossa se kieltäytyy 
myöntämästä alueelleen haettua mallisuojaa, 
kansainvälinen rekisteröinti tuottaa kyseises-
sä hakemuksen kohteena olevassa jäsenvalti-
ossa samat oikeusvaikutukset kuin jos malli 
olisi rekisteröity kussakin jäsenvaltiossa erik-
seen. Kansainvälinen rekisteröinti helpottaa 
suojan ylläpitämistä, koska rekisteröinnin 
uudistaminen voidaan tehdä keskitetysti kan-
sainvälisessä toimistossa ja teknisluonteisten 
muutosilmoitusten rekisteröinti onnistuu yh-
dellä toimenpiteellä. 

Haagin sopimuksen Geneven asiakirja 
koostuu itse sopimustekstin lisäksi Haagin 
sopimuksen asiakirjoille yhteisistä täytän-
töönpanomääräyksistä. Täytäntöönpanomää-
räyksillä annetaan määräyksiä asioista, joi-
den osalta Geneven asiakirjan mukaisesti 
niin määrätään tai joista on hyötyä sopimuk-
sen määräyksiä toimeenpantaessa, sekä mää-
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räyksiä hallinnollisista vaatimuksista, asioista 
tai menettelyistä. 
 
2.2 Euroopan yhteisön sääntely 

Mallioikeuden aineelliset seikat on yhden-
mukaistettu Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivillä mallien oikeudellisesta suo-
jasta (98/71/EY), jäljempänä mallioikeusdi-
rektiivi. Direktiiviä käsitellään lyhyesti jäl-
jempänä jaksossa 2.3.  

Ehdotus yhteisömallia koskevaksi neuvos-
ton asetukseksi (EY) N:o 6/2002 hyväksyt-
tiin 12 päivänä joulukuuta 2001. Asetus tar-
koittaa, että kansallisen mallioikeuden rinnal-
la on suoja-alueeltaan laajempi yhteisömalli-
oikeus. Yhteisömalli on voimassa aina koko 
yhteisön alueella. Sitä ei voida jakaa niin, et-
tä se olisi voimassa esimerkiksi vain osassa 
yhteisön valtioita. Yhteisömallien rekiste-
röinti on keskitetty sisämarkkinoilla toimi-
vaan yhdenmukaistamisvirastoon (tavara-
merkit ja mallit) (engl. OHIM), joka toimii 
myös tavaramerkkien osalta yhteisön vastaa-
vana rekisteriviranomaisena. 

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä joulukuuta 
2006 antamallaan päätöksellä (954/2006) 
Geneven asiakirjan Euroopan yhteisön puo-
lesta niiden kysymysten osalta, jotka kuulu-
vat yhteisön toimivaltaan. Samalla neuvoston 
puheenjohtaja valtuutettiin tallettamaan liit-
tymiskirja WIPO:n pääjohtajan huostaan ai-
kaisintaan sinä päivänä, jona neuvosto ja 
komissio ovat toteuttaneet yhteisön malli-
lainsäädännön ja Geneven asiakirjan välisen 
yhteyden luomiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
Liittymiskirja Euroopan yhteisön puolesta 
talletettiin WIPO:n pääjohtajan huostaan 
24 päivänä syyskuuta 2007. Geneven asiakir-
ja tuli voimaan Euroopan yhteisön osalta 
1 päivänä tammikuuta 2008. Yhteisön liitty-
misellä sopimukseen yhteisömallioikeus kyt-
ketään Geneven asiakirjan kansainväliseen 
rekisteröintijärjestelmään siten, että kansain-
välisessä rekisteröintihakemuksessa Euroo-
pan yhteisö voidaan nimetä yhdeksi mal-
lisuojan kohdealueeksi. 

 
2.3 Kansallinen lainsäädäntö 

Voimassa oleva mallioikeuslaki (221/1971) 
annettiin vuonna 1971. Tarkempia säännök-

siä lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 
on annettu mallioikeusasetuksella 
(252/1971).  

Mallien oikeudellista suojaa koskevat 
säännökset poikkesivat viime vuosikymme-
nellä toisistaan kansainvälisellä tasolla ja 
myös Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Näi-
den erojen katsottiin vääristävän kilpailua ja 
vaikuttavan sitä kautta sisämarkkinoiden 
toimintaan. Tämän vuoksi Euroopan yhteisö-
jen komissio antoi mallioikeusdirektiivin, 
jonka nojalla pitkälti yhdenmukaistettiin jä-
senvaltioiden mallien oikeudellista suojaa 
koskeva lainsäädäntö. Mallioikeuslakia muu-
tettiin direktiivin johdosta ja lain muutokset 
tulivat voimaan 1 päivänä elokuuta 2002 
(596/2002).  
 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on saada eduskunnan 
hyväksyminen Suomen sitoutumiselle teol-
lismallien kansainvälistä rekisteröintiä kos-
kevaan Haagin sopimukseen liittyvään Ge-
neven asiakirjaan. Esityksessä ehdotetuilla 
mallioikeuslain muutoksilla on tarkoitus 
muuttaa lain säännöksiä asiakirjaan liittymi-
sen edellyttämällä tavalla. Esitys sisältää 
myös ehdotuksen blankettilaiksi, jolla saate-
taan voimaan asiakirjan lainsäädännön alaan 
kuuluvat määräykset.  

Geneven asiakirjan tavoitteena on laajentaa 
Haagin sopimukseen perustuva mallien kan-
sainvälinen rekisteröintijärjestelmä koske-
maan uusia jäseniä. Geneven asiakirjan avul-
la Haagin järjestelmää muutetaan uutuustut-
kimuksia suorittavien valtioiden järjestel-
mään liittymisen mahdollistamiseksi ja hel-
pottamiseksi. Tällaiset muutokset liittyvät 
ennen kaikkea sopimusvaltion mahdollisuu-
teen periä yksilöllinen nimeämismaksu sekä 
sopimusvaltioiden oikeuteen asettaa eri-
tyisehtoja kyseisen sopimusvaltion nimeävil-
le mallioikeushakemuksille. Toisaalta asia-
kirjalla pyritään säilyttämään Haagin järjes-
telmän yksinkertaisuus ja tekemään siitä ha-
kijoille houkuttelevampi. Lisäksi asiakirjalla 
luodaan yhteys alueellisen ja kansainvälisen 
rekisteröinnin välille. Tämä toteutetaan niin, 



 HE 225/2008 vp  
  

 

7

että myös valtioiden väliset järjestöt voivat 
tietyin edellytyksin liittyä asiakirjaan.  

Mallioikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi kansainvälistä rekisteröintiä koskeva 
8a luku, johon sisällytettäisiin Geneven asia-
kirjan mukaisen rekisteröintimenettelyn edel-
lyttämät säännökset. Lisäksi mallioikeusla-
kiin ehdotetaan yksittäisiä mallin rekisteröin-
timenettelyä tehostavia muutoksia, jotka 
koskisivat sekä kansallisia että kansainvälisiä 
mallirekisteröintejä. Näistä merkittävin on 
siirtyminen mallin rekisteröintihakemuksen 
kuulutusmenettelystä mallin rekisteröinnin 
kuuluttamiseen. Kuulutusmenettelyn muutos 
olisi yhdenmukainen muiden Pohjoismaiden 
mallioikeuslakien kanssa ja olisi paremmin 
yhteensopiva Geneven asiakirjan kuulutus-
menettelyn kanssa. Voimassa oleva mallioi-
keuslaki ei kuulutusmenettelyn osalta vastaa 
myöskään muita teollisoikeuslakejamme. 
Tavaramerkki- ja patenttilainsäädännössä on 
jo aiemmin siirrytty vastaavaan, rekisteröin-
nin jälkeen tapahtuvaan menettelyyn ja tässä 
yhteydessä on luontevaa esittää samaa me-
nettelyä myös mallilainsäädännön puolelle 
koskien sekä kansallisia että kansainvälisiä 
rekisteröintejä. Muutos merkitsisi käytännös-
sä rekisteröinnin esteitä käsittelevän väite-
menettelyn siirtämistä tapahtuvaksi vasta 
mallin rekisteröinnin kuuluttamisen jälkeen.  

Esityksessä ehdotetaan lisäksi mallioikeus-
lain 10 §:ssä tarkoitettujen ns. siirtokirjojen 
vaatimisesta luopumista, koska edellytys siir-
tokirjojen esittämisestä mallin luojalta haki-
jalle on yleisesti aiheuttanut tarvetta täyden-
tää hakemusta, mikä puolestaan on osoittau-
tunut hakemuskäsittelyä viivyttäväksi on-
gelmakohdaksi. Lain 15 §:ään ehdotetaan 
myös rekisteröintimenettelyn tehostamiseksi 
mahdollisuutta hylätä rekisteröintihakemus 
ainoastaan siltä osin kuin on olemassa este 
sen hyväksymiselle.  

Lain valtuussäännöstä ehdotetaan täsmen-
nettäväksi vastaamaan perustuslain asettamia 
tarkkarajaisuuden ja yksityiskohtaisuuden 
vaatimuksia. Lisäksi asiamiesten kotipaikka-
ja käyttövaatimuksia ehdotetaan muutetta-
vaksi vastaamaan Euroopan yhteisössä nou-
datettavaa palveluiden vapaan tarjoamisen 
periaatetta sekä Euroopan yhteisöjen tuomio-
istuimen oikeuskäytäntöä. 
 

4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Mallioikeus on patentti- ja tavaramerkkioi-
keuteen verrattuna suhteellisen vähän käytet-
ty teollisoikeudellinen suojamuoto Suomes-
sa. Rekisteröintihakemusten määrä on yhtei-
sömallin käyttöönoton jälkeen laskenut ai-
empaa selvästi alemmalle tasolle. Nykyisin 
kansallisia mallin rekisteröintihakemuksia 
tehdään vuodessa keskimäärin 200 kappaletta 
ja niissä haetaan suojaa noin 500 mallille. 
Geneven asiakirjaan liittymisen vaikutusta 
mallirekisteröintien määrään on vaikea arvi-
oida. Suomen liittyminen Geneven asiakir-
jaan ei välttämättä merkittävästi lisää Suo-
messa voimassa olevien mallirekisteröintien 
määrää. Tämä johtuu siitä, että Suomessa 
voimassaolevista mallirekisteröinneistä suu-
rin osa on yhteisömalleja, eikä kansainväli-
sen mallirekisteröinnin mahdollisuus osuutta 
suuresti muuttane. Vain Suomea koskevien 
mallirekisteröintien määrä saattaa kuitenkin 
jonkin verran kasvaa sen johdosta, että ni-
meämiseen perustuva kansainvälinen hake-
musmenettely on ainakin kansainvälisille ha-
kijoille yksinkertaisempaa ja jonkin verran 
edullisempaa verrattuna perinteiseen kansal-
liseen hakemusmenettelyyn. Suomea koske-
vien kansainvälisten hakemusten määrät riip-
puvat osaltaan myös Geneven asiakirjaan liit-
tyvien valtioiden määrän lisääntymisestä.  

Mallirekisteröintien haltijoiden kannalta 
kansainvälisen rekisteröintimenettelyn yk-
sinkertaistuminen ja lisävaihtoehdon saami-
nen mallisuojan hakemiseen olisi hyödyllistä. 
Geneven asiakirjan järjestelmässä hakemuk-
sia ei tarvitse jättää kuhunkin maahan erik-
seen ja mallirekisteröintien uudistaminen on 
myös helpompaa. Taloudellisia säästöjä kan-
sainvälisestä rekisteröintimenettelystä syntyy 
etenkin laajaa kansainvälistä mallioikeus-
suojaa tarvitseville. Oletettavaa on, että pie-
net ja keskisuuret yritykset edelleen pääsään-
töisesti valitsisivat kansallisen rekisteröinti-
hakemuksen ja isot kansainväliset yritykset 
käyttäisivät kansainvälistä rekisteröintime-
nettelyä.  

Kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään 
liittymisellä ei arvioida olevan kovin suurta 
taloudellista vaikutusta Patentti- ja rekisteri-
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hallitukselle. Tämä johtuu siitä, että Patentti- 
ja rekisterihallituksen jatkaessa ns. tutkivana 
viranomaisena, Suomella on Geneven asia-
kirjaan liittymisen yhteydessä mahdollisuus 
vaatia yksilöllistä nimeämismaksua makset-
tavaksi niissä kansainvälisissä hakemuksissa, 
joissa Suomi nimetään mallisuojan kohde-
maaksi. Tässä esityksessä ehdotetaan, että 
tämä maksu vastaisi suuruusluokaltaan kan-
sallisista mallirekisteröinneistä nykyisin pe-
rittävää maksua. Kansainvälisten rekisteröin-
tien hakijat eivät kuitenkaan joutuisi maksa-
maan mallien kuulutuksista johtuvia kustan-
nuksia. Näin ollen Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen saama maksukertymä olisi jatkossa 
suunnilleen nykyisellä tasolla, vaikka kansal-
liset hakemukset oletettavasti osittain kor-
vautuisivatkin kansainvälisillä hakemuksilla. 
Sopimukseen liittymisestä aiheutuisi joitakin 
kertaluonteisia kustannuksia tietojärjestel-
mään tehtävien muutosten vuoksi.  

Esitys ei sisällä muita valtiontalouteen liit-
tyviä vaikutuksia. 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Ehdotetuilla muutoksilla on vain vähäisiä 
suoria vaikutuksia viranomaisten toimintaan. 
Patentti- ja rekisterihallitukselle, erityisesti 
sen tavaramerkki- ja mallilinjalle, kansainvä-
linen rekisteröintimenettely toisi jonkin ver-
ran lisää tehtäviä. Kansainvälisten hakemus-
ten määrän ennakoimisen vaikeuden vuoksi 
Patentti- ja rekisterihallitukselle mahdollises-
ti aiheutuva lisäresurssien tarve ei ole vielä 
arvioitavissa. Esityksellä ei kuitenkaan olisi 
mainittavia organisaatioon tai henkilöstöön 
kohdistuvia vaikutuksia. 
 
5  Asian valmistelu 

Geneven asiakirja tehtiin kesällä 1999 jär-
jestetyn diplomaattisen konferenssin seura-
uksena. Suomi osallistui kyseiseen konfe-
renssiin ja allekirjoitti konferenssin pöytäkir-
jan 6 päivänä heinäkuuta 1999. Suomi ei ole 
allekirjoittanut itse Geneven asiakirjaa. 

Mallioikeustyöryhmän loppuraportissa 
(Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- 
ja toimikuntaraportteja 8/2001) on ehdotettu, 
että Suomi sitoutuisi Haagin sopimukseen. 

Työryhmän mukaan sopimus toisi teollisuu-
delle etuja, jos siihen liittyvien tahojen määrä 
olisi riittävän suuri, ja nämä tahot olisivat 
yritysten markkinoiden kannalta kiinnosta-
via.  

Kauppa- ja teollisuusministeriö järjesti 
maaliskuussa 2006 lausuntokierroksen ko-
mission ehdotuksesta Euroopan yhteisön liit-
tymiseksi Geneven asiakirjaan. Lausun-
nonantajat kannattivat poikkeuksetta yhtei-
sön liittymistä Haagin sopimuksen Geneven 
asiakirjaan. Lausunnoissa koettiin yleisesti 
myönteisenä, että yhteisön liittymisen myötä 
yhteisön kansalaiset ja sen alueella toimivat 
yritykset pääsisivät mallisuojaa hakiessaan 
kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän pii-
riin. Valtaosassa lausuntoja kannatettiin li-
säksi Suomen liittymistä samaan sopimuk-
seen kansallisten mallirekisteröintiensä osal-
ta. 

Eduskunnalle annettiin 28 päivänä huhti-
kuuta 2006 valtioneuvoston kirjelmä ehdo-
tuksista neuvoston päätökseksi Euroopan yh-
teisön liittymisestä Haagin sopimuksen Ge-
neven asiakirjaan ja liittymisen edellyttämäs-
tä neuvoston asetuksesta (U 19/2006 vp). 
Eduskunnan talousvaliokunta antoi kirjelmän 
pohjalta lausuntonsa 18 päivänä toukokuuta 
2006 (TaVL 16/2006 vp). Talousvaliokunta 
piti lausunnossaan yhteisön liittymistä kos-
kevia komission esityksiä perusteltuina ja 
katsoi, että kansallisella tasolla tulisi vaka-
vasti harkita Suomen suoraa liittymistä Haa-
gin sopimukseen. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi mar-
raskuussa 2006 lausuntoa luonnoksesta halli-
tuksen esitykseksi Geneven asiakirjan hyväk-
symisestä seuraavilta tahoilta: oikeusministe-
riö, opetusministeriö, ulkoasiainministeriö, 
Patentti- ja rekisterihallitus, Helsingin hovi-
oikeus, Helsingin käräjäoikeus, Design Fo-
rum, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, 
IPR University Center, Keksintösäätiö, Kes-
kuskauppakamari, Nokia Oyj, Patentti-
insinöörit ry, Suomen Asianajajaliitto, Suo-
men Taideteollisuusyhdistys, Suomen Teol-
lisoikeudellinen yhdistys ry, Suomen Patent-
tiasiamiesyhdistys ry, Suomen Keksijäin 
Keskusliitto KEKE ry, Suomen Yrittäjät ry, 
Taideteollinen korkeakoulu, Teknisen kau-
pan liitto ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 
ry. Lisäksi luonnos hallituksen esityksestä on 
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lähetetty Ahvenanmaan maakuntahallituksel-
le tiedoksi.  

Lausunnoissa esitykseen suhtauduttiin joko 
myönteisesti tai neutraalisti. Useassa lausun-
nossa pidettiin tärkeänä antaa mallirekiste-
röinnin tarvitsijalle mahdollisuus valita omiin 
tarpeisiinsa sopivin tapa suojata muotoiluaan. 
Tästä syystä Suomen liittyminen mallien 
kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään 
nähtiin myönteisenä. Kansainvälisen rekiste-
röintijärjestelmän nähtiin myös vähentävän 
mallioikeuksien haltijoilta vaadittavia hallin-
nollisia menettelyjä ja alentavan mallin suo-
jaamisen kustannuksia. Suurin osa lausunnon 
antajista kannatti myös mallioikeuslakiin eh-
dotettuja Geneven asiakirjasta riippumatto-
mia muutoksia, koska niiden todettiin muun 

muassa nopeuttavan mallien rekisteröintipro-
sessia. Lausunnoissa esitettiin myös tarken-
nuksia esityksen perusteluihin sekä joitakin 
teknisiä muutoksia itse säädöstekstiin. Lau-
suntojen johdosta säädöstekstiä on muokattu 
nykyiseen muotoonsa ja perusteluja on täs-
mennetty. Oikeusministeriön ja ulkoasiain-
ministeriön lausuntojen mukaisesti esitystä 
on täydennetty selvittämällä erityisesti Gene-
ven asiakirjan suhdetta Suomen lainsäädän-
töön sekä täydennetty eduskunnan suostu-
muksen tarpeellisuutta ja käsittelyjärjestystä 
koskevia kappaleita. 

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyö-
nä työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä 
Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. 

 
 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Haagin sopimuksen Geneven 
asiakirjan s isältö  ja  sen suhde 
Suomen lainsäädäntöön 

Geneven asiakirja tehtiin kesällä 1999 jär-
jestetyn diplomaattisen konferenssin seura-
uksena. Suomi osallistui kyseiseen konfe-
renssiin ja allekirjoitti konferenssin pöytäkir-
jan 6 päivänä heinäkuuta 1999. Suomi ei ole 
allekirjoittanut itse Geneven asiakirjaa. 
 
Alkumääräykset 
 

1 artikla. Lyhennetyt ilmaukset. Artiklassa 
määritellään sopimustekstissä käytetyt ly-
hennetyt ilmaukset.  

2 artikla. Sopimuspuolten lainsäädännössä 
ja eräissä kansainvälisissä sopimuksissa an-
netun muun suojan sovellettavuus. Artiklan 
mukaisesti sopimuksen määräykset eivät vai-
kuta sopimuspuolen lainsäädännössä mah-
dollisesti annetun laajemman suojan sovel-
tamiseen. Sopimuksella ei myöskään ole vai-
kutusta kansainvälisissä tekijänoikeussopi-
muksissa tai TRIPS -sopimuksessa annettuun 
suojaan. Artiklan 2 kohdassa asetetaan kulle-
kin sopimuspuolelle velvollisuus noudattaa 

Pariisin yleissopimuksen malleja koskevia 
määräyksiä. Artikla ei edellytä muutoksia 
kansalliseen lainsäädäntöön.  
 
Luku I Kansainvälinen hakemus ja kansain-
välinen rekisteröinti 
 

3 artikla. Oikeus tehdä kansainvälinen ha-
kemus. Henkilöllä, joka on sopimuspuolena 
olevan valtion kansalainen tai sopimuspuole-
na olevan hallitustenvälisen järjestön jäsen-
valtion kansalainen tai jolla on kotipaikka, 
asuinpaikka tai todellinen ja toiminnassa ole-
va teollinen tai kaupallinen liike sopimus-
puolen alueella, on oikeus tehdä kansainväli-
nen hakemus. On huomattava, että yhteisön 
liityttyä Geneven asiakirjaan vuoden 2008 
alusta, on suomalaisten hakijoiden ollut 
mahdollista käyttää kansainvälistä rekiste-
röintijärjestelmää hyväkseen toimittamalla 
rekisteröintihakemus WIPO:n kansainväli-
seen toimistoon. Patentti- ja rekisterihallituk-
selle hakemusta ei ole voinut toimittaa eikä 
rekisteröintiä hakea Suomeen, muuten kuin 
yhteisömallin kautta. Esityksessä ehdotetaan 
mallioikeuslakiin lisättäväksi uusi 44 a §, jo-
ka vastaisi Geneven asiakirjan 3 artiklaa.  
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4 artikla. Menettely kansainvälisen hake-
muksen tekemiseksi. Kansainvälinen hake-
mus voidaan hakijan valinnan mukaan tehdä 
joko suoraan kansainväliseen toimistoon Ge-
neveen tai kansalliselle rekisteriviranomai-
selle. Sopimuspuoli voi myös sopimukseen 
liittymisen yhteydessä tehdä selityksen siitä, 
ettei sen viraston kautta voi tehdä kansainvä-
lisiä hakemuksia. Kansallinen rekisteriviran-
omainen voi edellyttää, että hakija maksaa 
sille välitysmaksun sen kautta tehdyistä kan-
sainvälisistä hakemuksista. Mallioikeuslakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 44 b §, joka si-
sältäisi säännökset menettelystä kansainväli-
sen hakemuksen tekemiseksi. Patentti- ja re-
kisterihallitus voisi periä asiakirjan toimitta-
misesta kansainväliselle toimistolle toimit-
tamismaksun.  

5 artikla. Kansainvälisen hakemuksen si-
sältö. Artiklassa määrätään kansainvälisen 
hakemuksen pakollisista muoto- ja sisältö-
vaatimuksista. Mikäli sopimuspuolen rekiste-
riviranomainen on tutkiva viranomainen, so-
pimuspuoli voi artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tehdä selityksen sopimukseen liittymisen yh-
teydessä sen lainsäädännön rekisteröintiha-
kemukselle asettamista erityisvaatimuksista. 
Kansainvälisen hakemuksen sisältövaatimuk-
siin voi liittyä täytäntöönpanomääräyksissä 
määriteltyjä muita seikkoja. Hakemus voi kä-
sittää useita malleja ja se voi sisältää pyyn-
nön julkaisemisen lykkäämiseksi. Kansainvä-
lisen hakemuksen sisältövaatimuksista ehdo-
tetaan lakiin sisällytettäväksi uusi säännös 
44 c §, jossa todetaan, että kansainvälinen 
rekisteröintihakemus on tehtävä kirjallisesti 
siten kuin erikseen määrätään.  

6 artikla. Etuoikeus. Kansainvälinen ha-
kemus voi sisältää Pariisin yleissopimuksen 
mukaisen ilmoituksen, jolla vaaditaan yhteen 
tai useampaan aikaisemmin jätettyyn kansal-
liseen hakemukseen perustuvaa etuoikeutta. 
Etuoikeuden vaatimisesta säädetään mallioi-
keuslain 8 §:ssä. Artikla 6 vastaa edellä mai-
nittua pykälää, joten sen hyväksyminen ei 
edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädän-
töön. Etuoikeusilmoituksen vastaanottaa WI-
PO:n kansainvälinen toimisto, eikä kansalli-
nen rekisteriviranomainen.  

7 artikla. Nimeämismaksut. Sopimuspuoli, 
jonka rekisteriviranomainen on tutkiva vi-
ranomainen ja sopimuspuoli, joka on valti-

oidenvälinen järjestö, voi tehdä selityksen 
siitä, että kansainvälisen hakemuksen yhtey-
dessä vakiomääräinen nimeämismaksu kor-
vataan kyseisen sopimuspuolen osalta yksi-
löllisellä nimeämismaksulla. Nimeämismak-
sun määrä määritellään sopimukseen liitty-
misen yhteydessä tehtävällä selityksellä ja si-
tä voidaan muuttaa myöhemmällä selityksel-
lä. Kansainvälinen toimisto siirtää ni-
meämismaksut sopimuspuolille, joiden osalta 
maksut kansainvälisen hakemuksen yhtey-
dessä suoritettiin. 

Sopimukseen liittymisen yhteydessä ehdo-
tetaan, että Suomi antaisi selityksen sopi-
muksen 7 artiklan 2 kohdan nojalla siten, että 
artiklassa viitattu vakiomääräinen ni-
meämismaksu korvataan yksilöllisellä ni-
meämismaksulla niissä kansainvälisissä re-
kisteröinneissä, joissa Suomi on nimetty re-
kisteröinnin kohdevaltioksi ja niiden rekiste-
röintien uudistamisessa. Tämä on perusteltua 
rekisteriviranomaiselle kansainvälisten rekis-
teröintien käsittelystä aiheutuvien kustannus-
ten kattamiseksi.  

Yksilöllisen nimeämismaksun määrä ei ar-
tiklan mukaan voi olla korkeampi kuin minkä 
maksun sopimusvaltio on oikeutettu saamaan 
kansallisesta hakemuksesta tai sen uudista-
misesta, vähennettynä kansainvälisen hake-
musmenettelyn tuomalla kustannussäästöllä. 
Geneven asiakirjan täytäntöönpanomääräys-
ten mukaan rekisteröintihakemuksessa nime-
tylle kansalliselle rekisteriviranomaiselle tili-
tettävä vakiomääräinen nimeämismaksu on 
määrältään 42 Sveitsin frangia (noin 26 eu-
roa) hakemuksen ensimmäiseltä mallilta ja 
kaksi frangia (noin 1,25 euroa) kultakin seu-
raavalta mallilta. Rekisteröintiä uudistettaes-
sa maksut ovat puolet mainituista määristä. 
Neuvoston 18 päivänä joulukuuta 2006 an-
taman päätöksen mukaisesti Euroopan yhtei-
sö antoi Geneven asiakirjaa koskevan liitty-
miskirjansa tallettaessaan selityksen, jonka 
mukaisesti yhteisön nimeävälle kansainväli-
selle rekisteröintihakemukselle yksilöllinen 
nimeämismaksu on hakemuksen sisältämiä 
malleja kohden 62 euroa hakemusvaiheessa 
ja 31 euroa rekisteröinnin uudistamisvaihees-
sa. Euroopan yhteisön yhteisömallin osalta 
määrittelemä yksilöllisen nimeämismaksun 
taso on siten huomattavasti vakiomääräistä 
nimeämismaksua suurempi.  
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Suomessa Patentti- ja rekisterihallituksen 
suoritteista peritään maksuja sen mukaan 
kuin Patentti- ja rekisterihallituksen suorit-
teista perittävistä maksuista annetussa laissa 
(1032/92) säädetään. Geneven asiakirjaan 
liittymisen yhteydessä annettavaksi ehdotet-
tavassa yksilöllisiä nimeämismaksuja koske-
vassa selityksessä tarkoitetun yksilöllisen 
nimeämismaksun määrän on tarkoitus perus-
tua alla esitettyyn selvitykseen Patentti- ja 
rekisterihallituksen nykyisin perimistä rekis-
teröintimaksuista. Nykyisin kansallisessa 
mallirekisteröinnissä hakemuksen yhteydessä 
maksuja suoritetaan seuraavasti: 
— hakemusmaksu  185 € 
— yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta  
mallilta ensimmäisen jälkeen on  100 € 
— luokkamaksu jokaiselta luokalta  
ensimmäisen luokan jälkeen on  50 € 

Edellä mainittujen maksujen lisäksi suori-
tetaan: 
— kuulutusmaksuja kultakin kuvalta  
ensimmäisen jälkeen  45 € 
— säilytysmaksua  kultakin mallilta,  
jos toimitetaan mallikappale  50 € 

Mallirekisteröintien uudistamismaksu nou-
see portaittain ensimmäisen uudistamiskerran 
275 eurosta neljännen uudistamiskerran 430 
euroon. Uudistamisen yhteydessä peritään 
tarvittaessa lisäksi yhteisrekisteröintimaksu 
ja luokkamaksu. 

Patentti- ja rekisterihallitus on perinyt mal-
lin rekisteröintihakemuksista pienempää 
maksua hakemuksen tekemisen kynnyksen 
madaltamiseksi. Kun malli on rekisteröity ja 
se on ollut voimassa yhden viisivuotiskau-
den, on rekisteröintiä uudistettaessa oletetta-
vaa, että siitä on ollut haltijalleen todellista 
hyötyä ja myös yksinoikeuden tuomaa mak-
sukykyä. Uudistamismaksut on näin ollen 
säädetty portaittain nouseviksi.  

Rekisteröintihakemuksen käsittelystä ai-
heutuvat kustannukset koostuvat lähinnä ha-
kemuksen tutkimuksesta, sitä edeltävistä val-
mistelutoimista ja tutkimusta seuraavista esit-
tely- ja kuulutustoimenpiteistä. Koska kan-
sainväliset mallirekisteröinnit esitetään rekis-
teriviranomaisen toimesta tutkittaviksi, nii-
den käsittelystä aiheutuu lähes yhtä suuret 
kustannukset kuin kansallisten hakemusten 
käsittelystä. Kansainvälisten mallirekiste-
röintien käsittelystä aiheutuvien kulujen peit-

tämiseksi olisi tarpeen periä kansallista ha-
kemusmaksua vastaava yksilöllinen ni-
meämismaksu, jonka on suunniteltu olevan 
samansuuruinen kuin kansallisen mallirekis-
teröintihakemuksen hakemusmaksu sekä kul-
takin lisämallilta kansallista yhteisrekiste-
röintimaksua vastaava yhteisrekisteröinti-
maksu. Kansallisten mallien rekisteröintiha-
kemusten yhteydessä peritään hakemuskoh-
taisia luokkamaksuja 50 euroa kultakin luo-
kalta ensimmäisen jälkeen. Luokkakohtainen 
maksu perustuu siihen, että tutkimustyö teh-
dään luokkakohtaisesti ja kustannuksia ai-
heutuu enemmän kuin tutkittavien luokkien 
määrä kasvaa. Kansainväliset mallit rekiste-
röidään käytännössä ainoastaan yhteen aino-
aan pääluokkaan. Näin ollen kansainvälisten 
hakemusten yhteydessä ei ole tarvetta tutkia 
malleja useammissa pääluokissa. Tästä syys-
tä myöskään luokkamaksuja ei ole tarpeellis-
ta periä kansainvälisten hakemusten yhtey-
dessä.  

Geneven asiakirjan 10 artiklan 3 kohdan 
mukaan kansainvälisessä rekisteröinnissä ei 
hakijalta voida periä mallien kansallisesta 
kuuluttamisesta aiheutuvia kustannuksia. 
Kansallisista hakemuksista perittävää kuulu-
tusmaksua, joka perustuu kuvien lukumää-
rään ja jonka tarkoituksena on kattaa mallien 
kuuluttamisesta aiheutuvat kulut, samoin 
kuin mallikappaleiden säilytysmaksuja, ei si-
ten perittäisi kansainvälisten rekisteröintien 
käsittelystä. Kansainvälisten mallirekiste-
röintien uudistamismaksuja yksinkertaistet-
taisiin kansallisiin hakemuksiin verrattuna si-
ten, että määrättäisiin vain yksi uudistamis-
maksu, joka vastaisi määrältään ensimmäistä 
kansallisen hakemuksen uudistamismaksua.   

Edellä esitetty huomioon ottaen ehdotetaan 
7 artiklan 2 kohdan nojalla selityksenä annet-
tavaksi, että Geneven asiakirjan mukaisissa 
kansainvälisissä mallirekisteröinneissä ja 
kansainvälisiin rekisteröinteihin liittyvissä 
uudistamisissa korvattaisiin Suomen osalta 
vakiomääräinen nimeämismaksu yksilöllisel-
lä nimeämismaksulla, joka olisi samansuu-
ruinen kuin kansallisen mallirekisteröintiha-
kemuksen hakemusmaksu sekä kultakin li-
sämallilta kansallista yhteisrekisteröintimak-
sua vastaava yhteisrekisteröintimaksu. 

8 artikla. Puutteiden korjaaminen. Jos 
kansainvälinen toimisto hakemuksen vas-
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taanottaessaan havaitsee, ettei hakemus täytä 
tämän asiakirjan ja täytäntöönpanomääräys-
ten vaatimuksia, se kehottaa hakijaa teke-
mään vaadittavat korjaukset asetettavan mää-
räajan kuluessa. Artiklan 2 kappaleen mu-
kaan jos hakija ei noudata kehotusta määrä-
ajassa, hakemus katsotaan jätetyksi sillensä, 
ellei sitä ole tietyn sopimuspuolen asetta-
maan erityisvaatimukseen liittyvän puutteen 
johdosta katsottava tehdyksi ilman kyseisen 
sopimuspuolen nimeämistä. Artikla käsittelee 
WIPO:n kansainvälisen toimiston, eikä kan-
sallisen rekisteriviranomaisen, suorittamaa 
hakemuksen puutteiden korjaamista. Artikla 
ei edellytä muutoksia kansalliseen lainsää-
däntöön. 

9 artikla. Kansainvälisen hakemuksen saa-
pumispäivä. Jos kansainvälinen hakemus 
tehdään suoraan kansainväliseen toimistoon, 
hakemuksen saapumispäivänä pidetään ha-
kemuksen vastaanottopäivää. Jos kansainvä-
linen hakemus toimitetaan hakijan kansalli-
sen rekisteriviranomaisen kautta, saapumis-
päivä vahvistetaan täytäntöönpanomääräyk-
sissä määrätyllä tavalla. Jos hakemus kan-
sainväliseen toimistoon toimitettaessa oli 
puutteellinen, saapumispäiväksi katsotaan 
päivä, jona kansainvälinen toimisto vastaan-
ottaa tällaisen puutteen korjauksen. 

Koska hakemus tulee muodollisesti tutkit-
tavaksi WIPO:n kansainvälisessä toimistossa, 
eikä kansallisessa rekisteriviranomaisessa, ei 
artiklan johdosta ehdoteta otettavaksi sään-
nöksiä kansalliseen lakiin. 

10 artikla. Kansainvälinen rekisteröinti, 
kansainvälisen rekisteröinnin päivämäärä, 
kansainvälisen rekisteröinnin julkaiseminen 
ja salassa pidettävät jäljennökset. Kansain-
välinen toimisto rekisteröi jokaisen kansain-
välisen hakemuksen kohteena olevan mallin 
välittömästi kansainvälisen hakemuksen saa-
tuaan. Mikäli korjauksia vaaditaan 8 artiklan 
nojalla, rekisteröinti tapahtuu korjausten jäl-
keen. Rekisteröinti toteutetaan riippumatta 
siitä, lykätäänkö julkaisemista 11 artiklan no-
jalla. Artiklan 3 kohdan mukaan kansainväli-
nen toimisto julkaisee kansainvälisen rekiste-
röinnin. Tällaista julkaisemista pidetään kai-
kissa sopimuspuolissa riittävänä julkaisemi-
sena, eikä hakijalta vaadita muuta julkista-
mista. Kansainvälinen toimisto pitää kaikki 
kansainväliset hakemukset ja rekisteröinnit 

salassa ennen niiden julkaisemista. Artiklan 4 
ja 5 kohtien nojalla kansallisen rekisterivi-
ranomaisen tai rekisteröinnin haltijan pyyn-
nöstä niille voidaan lähettää jäljennöksiä re-
kisteröinnistä ennen sen julkaisemista. 

Mallioikeuslain 18 ja 18 a §:ssä säädetään 
rekisteröinnin kuuluttamisesta sekä väitteen 
tekemisestä. Pykäliä sovelletaan soveltuvin 
osin myös kansainvälisiin rekisteröinteihin. 
10 artiklan 5 kohta koskee asiakirjojen salas-
sapitoa ja koskee myös kansallista rekisteri-
viranomaista.  

11 artikla. Julkaisemisen lykkääminen. Jos 
sopimuspuolen lainsäädännössä säädetään 
mallin julkaisemisen lykkäämisestä ajanjak-
soksi, joka on sopimuksen täytäntöön-
panomääräyksen säännössä 16 määriteltyä 30 
kuukauden ajanjaksoa lyhyempi, kyseisen 
sopimuspuolen on annettava selitys lykkäyk-
sen sallitusta kestosta. Mainittu määräaika 
lasketaan hakemuksen saapumispäivästä tai 
pyydetystä etuoikeuspäivästä. Selitys tulee 
tehdä myös, mikäli sopimuspuolen lainsää-
dännössä ei säädetä mallin julkaisemisen 
lykkäämisestä.  

Sopimukseen liittymisen yhteydessä esite-
tään, että Suomi antaisi selityksen 11 artiklan 
1 kohdan nojalla siten, että rekisteröinnin 
kuulutus voidaan lykätä enintään kuusi kuu-
kautta siitä päivästä, jona rekisteröintihake-
mus tehtiin tai josta etuoikeutta 8 §:n mukaan 
on pyydetty. Selityksen sisältö vastaa määrä-
ajan osalta mallioikeuslain voimassa olevan 
18 §:n 2 momentin säännöstä sekä uutta tällä 
ehdotuksella muutettavaa 18 §:n 2 momentin 
säännöstä.  

Artiklan 2—4 kohdissa määrätään rekiste-
röintihakemuksen sisältämän lykkäyspyyn-
nön käsittelystä yksittäistapauksessa. Asia-
kirjan 11 artiklan 5 kohdan mukaan jos halti-
ja luopuu kansainvälisestä rekisteröinnistään 
kaikkien nimettyjen sopimuspuolten osalta 
lykkäysajan kuluessa, rekisteröinnin kohtee-
na olevaa mallia ei julkaista. Jos määrättyjä 
maksuja ei ole lykkäysajan umpeutuessa suo-
ritettu, kansainvälinen rekisteröinti kumotaan 
eikä sitä julkaista. Kansainvälinen rekiste-
röinti kumotaan sitä julkaisematta myös, mi-
käli hakija ei määräajassa toimita kansainvä-
liselle toimistolle jäljennöksiä hakemuksen 
kohteena olevia malleja esittävistä kuvista. 
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12 artikla. Kielteinen päätös. Sopimuspuo-
len viranomainen voi osittain tai kokonaan 
kieltäytyä kansainvälisen rekisteröinnin vai-
kutuksista kyseisen sopimuspuolen alueella. 
Kansallinen viranomainen ei voi kuitenkaan 
kieltäytyä rekisteröinnin vaikutuksista kan-
sainvälisessä hakemuksessa olevan muoto-
virheen perusteella. Viranomainen antaa kan-
sainväliselle toimistolle määräajassa perus-
tellun ilmoituksen kieltäytymisestään. Kan-
sainvälinen toimisto toimittaa haltijalle vii-
pymättä jäljennöksen kieltäytymistä koske-
vasta ilmoituksesta. Haltija voi käyttää samo-
ja oikeussuojakeinoja kuin kansallisen rekis-
teröintihakemuksen tekijä. Tällaisiin oikeus-
suojakeinoihin on kuuluttava vähintään mah-
dollisuus uuteen tutkimukseen tai kieltäyty-
misen uudelleentarkastelu tai muutoksenhaku 
kieltäytymispäätökseen. Rekisteriviranomai-
nen voi milloin tahansa peruuttaa kieltäyty-
misensä kokonaan tai osittain. Määräykset 
eroavat mallioikeuslain säännöksistä rekiste-
riviranomaisen suorittamasta rekisteröinnin 
esteiden tutkimisesta. 

12 artiklan 2 kohta edellyttää nimetyn koh-
devaltion kansallisen rekisteriviranomaisen 
toimittavan kansainväliselle toimistolle mah-
dollisen rekisteröinnin kieltäytymisilmoituk-
sen määrätyssä ajassa. Sopimuksen täytän-
töönpanomääräysten säännön 18 mukaan re-
kisteröinnin kieltäytymisilmoituksen määrä-
ajaksi on lähtökohtaisesti säädetty kuusi 
kuukautta kansainvälisen toimiston suoritta-
masta rekisteröinnin kuuluttamisesta. Sopi-
muspuoli, jonka laissa on säädetty väiteme-
nettelystä rekisteröintiä vastaan, voi kuiten-
kin antaa selityksen, että se korvaa määrätyn 
kuuden kuukauden määräajan kahdentoista 
kuukauden määräajalla. Sopimukseen liitty-
misen yhteydessä esitetään, että Suomi antai-
si selityksen täytäntöönpanomääräysten 
säännön 18.1 (b) alakohdan nojalla siten, että 
se korvaa kieltäytymisilmoituksen toimitta-
miselle kansainväliselle toimistolle määrätyn 
kuuden kuukauden määräajan kahdentoista 
kuukauden määräajalla.  

Edellä mainittuun kahdentoista kuukauden 
kieltäytymisaikaan perustuen esityksessä eh-
dotetaan myös mallioikeuslain 44 e §:n 
2 momentissa säädettäväksi, että kieltäyty-
mistä koskeva perusteltu ilmoitus on toimi-
tettava kansainväliselle toimistolle viimeis-

tään kahdentoista kuukauden kuluessa kan-
sainvälisen rekisteröinnin julkaisemispäiväs-
tä. 

13 artikla. Mallin yhtenäisyyttä koskevat 
erityisvaatimukset. Sopimuspuoli voi tehdä 
selityksen, mikäli sen lainsäädäntö edellyttää 
saman hakemuksen kohteena olevilta malleil-
ta yhtenäisyyttä, tuotannon tai käytön yhte-
näisyyttä taikka vastaavia artiklan mukaisia 
erityisehtoja. Selitys antaa sopimuspuolelle 
oikeuden kieltäytyä kansainvälisen rekiste-
röinnin vaikutuksista siihen saakka, kunnes 
sopimuspuolen vaatimus täytetään. Jos kan-
sainvälinen rekisteröinti joudutaan kieltäy-
tymisilmoituksen perusteella jakamaan ky-
seisessä kansallisessa viranomaisessa, viran-
omaisella on oikeus periä maksu tästä aiheu-
tuvista kansainvälisistä lisähakemuksista.  

14 artikla. Kansainvälisen rekisteröinnin 
vaikutukset. Kansainvälisellä rekisteröinnillä 
on kansainvälisen rekisteröinnin päivämää-
rästä lukien vähintään sama vaikutus jokai-
sessa nimetyssä sopimuspuolessa kuin kysei-
sen sopimuspuolen lainsäädännön nojalla jä-
tetyllä rekisteröintihakemuksella. Jos sopi-
muspuolen viranomainen ei ole määräajassa 
antanut tiedoksi 12 artiklan mukaisesti kiel-
teistä päätöstä, rekisteröinnillä on viimeis-
tään määräajan päättyessä sama vaikutus 
mallisuojan saamisessa kuin sopimuspuolen 
lainsäädännön mukaisella rekisteröinnillä. 
Jos sopimuspuolen viranomainen on ensin 
antanut kielteisen päätöksen tiedoksi ja myö-
hemmin peruuttanut kyseisen päätöksen, re-
kisteröinnillä on vaikutus sopimuspuolen 
lainsäädännön nojalla viimeistään sinä päi-
vänä, jona kielteinen päätös peruutettiin. Jos 
sopimuspuolella on tutkiva viranomainen, se 
voi tehdä selityksen siitä, että sen ollessa ha-
kijan sopimuspuoli, kyseisen sopimuspuolen 
nimeämisellä kansainvälisessä rekisteröinnis-
sä ei ole vaikutusta. Kansainvälisen rekiste-
röinnin vaikutuksista ehdotetaan säädettä-
väksi mallioikeuslain uudessa 44 d §:ssä.  

15 artikla. Mitätöiminen. Nimetyn sopi-
muspuolen viranomaiset eivät voi julistaa 
kansainvälisen rekisteröinnin vaikutuksia 
osittain tai kokonaan mitättömiksi kyseisen 
sopimuspuolen alueella ilman, että haltijalle 
on hyvissä ajoin annettu tilaisuus puolustaa 
oikeuksiaan. Sopimuspuolen viranomaisen, 
jonka alueella rekisteröinnin vaikutukset on 
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mitätöity, on mitätöinnistä tiedon saatuaan 
ilmoitettava siitä kansainväliselle toimistolle. 

Ehdotettavan mallioikeuslain uuden 
44 d §:n mukaan kansainväliseen rekisteröin-
tiin sovelletaan soveltuvin osin tämän lain 
säännöksiä. Tämän johdosta kansainvälisiin 
rekisteröinteihin sovelletaan myös mallioi-
keuslain 5 luvun säännöksiä mallioikeuden 
lakkaamisesta. Lisäksi uuteen 44 g §:ään eh-
dotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan 
rekisteriviranomaisen on ilmoitettava kan-
sainväliselle toimistolle Suomea koskevissa 
kansainvälisissä rekisteröinneissä tapahtuvis-
ta muutoksista.  

16 artikla. Kansainvälisiä rekisteröintejä 
koskevien muutosten ja muiden tietojen mer-
kitseminen. Artiklassa määrätään kansainvä-
lisen toimiston kansainväliseen rekisteriin 
merkitsemät tiedot rekisteröinnin omistajuu-
desta, haltijan nimen tai osoitteen muutoksis-
ta, haltijan edustajasta, haltijan luopumisesta 
kansainvälisestä rekisteröinnistä jonkin ni-
metyn sopimuspuolen tai kaikkien nimettyjen 
sopimuspuolten osalta ja kansainvälisen re-
kisteröinnin rajaamisesta mallien lukumäärän 
osalta. Kansainväliseen rekisteriin merkitään 
myös rekisteröinnin vaikutusten mitätöimi-
nen nimetyn sopimuspuolen viranomaisen 
toimesta kyseisen sopimuspuolen alueella ja 
muu mahdollinen täytäntöönpanomääräyk-
sissä määritelty seikka. Artiklan 2 kohdassa 
määrätään merkinnän vaikutuksen alka-
misajankohdasta eri tilanteissa. Kaikista ar-
tiklan mukaisista rekisterimerkinnöistä voi-
daan periä maksu. Kansainvälinen toimisto 
julkaisee ilmoituksen kaikista merkinnöistä 
ja toimittaa ilmoituksen julkaisemisesta jäl-
jennöksen kyseisen sopimuspuolen viran-
omaiselle. 

Artiklassa säädetään WIPO:n kansainväli-
sen toimiston rekisteriin merkitsemien tieto-
jen muutoksista ja niiden tietojen merkitse-
misestä rekisteriin. Artiklassa ei säädetä kan-
sallisella tasolla tehtävistä rekisterimuutok-
sista tai kansallisen rekisteriviranomaisen 
toimista.  

17 artikla. Kansainvälisen rekisteröinnin 
alkuperäinen voimassaoloaika ja uudistami-
nen sekä suojan kesto. Kansainvälinen rekis-
teröinti tehdään aluksi viideksi vuodeksi kan-
sainvälisen rekisteröinnin päivämäärästä las-
kettuna ja se voidaan uudistaa viiden vuoden 

jaksoina. Jos rekisteröinti uudistetaan, suojan 
kesto on kussakin nimetyssä sopimuspuoles-
sa 15 vuotta kansainvälisen rekisteröinnin 
päivämäärästä laskettuna. Jos nimetyn sopi-
muspuolen lainsäädännössä säädetään yli 15 
vuoden mallisuojasta, suojan kesto on sama 
kuin kyseisen sopimuspuolen lainsäädännös-
sä säädetty kesto edellyttäen, että kansainvä-
linen rekisteröinti uudistetaan. Kunkin sopi-
muspuolen on tehtävä selitys lainsäädännös-
sään säädetystä suojan enimmäiskestosta. 
Kansainvälisen rekisteröinnin uudistaminen 
voi koskea yhtä tai useampaa nimettyä sopi-
muspuolta.  

Mallioikeuslain 24 §:ssä säädetään rekiste-
röinnin voimassaoloajasta. Pykälän mukaan 
mallin rekisteröinti on voimassa viisi vuotta 
rekisteröinnin hakemispäivästä lukien, ja se 
voidaan uudistaa neljästi viideksi vuodeksi 
kerrallaan. Jokainen rekisteröintikausi laske-
taan edellisen rekisteröintikauden päättymi-
sestä. Suoja-aika on kuitenkin enintään 15 
vuotta, jos malli on moniosaisen tuotteen osa 
ja se on tarkoitettu tuotteen korjaamiseksi al-
kuperäiseen muotoon.  

Sopimukseen liittymisen yhteydessä ehdo-
tetaan, että Suomi antaisi selityksen 17 artik-
lan 3 kohdan nojalla siten, että sen lainsää-
dännössä säädetty mallisuojan enimmäiskes-
to on 25 vuotta. Jos malli on moniosaisen 
tuotteen osa ja se on tarkoitettu tuotteen kor-
jaamiseksi alkuperäiseen muotoon, mal-
lisuojan enimmäiskesto on vain 15 vuotta. 

18 artikla. Julkaistuja kansainvälisiä re-
kisteröintejä koskevat tiedot. Kansainvälinen 
toimisto toimittaa hakemuksesta maksua vas-
taan tietoa kansainvälisen rekisterin sisällös-
tä. Kansainvälisen toimiston toimittamat ot-
teet kansainvälisestä rekisteristä vapautetaan 
kussakin sopimuspuolessa mahdollisista lail-
listamisvaatimuksista. Artikla ei kuitenkaan 
edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädän-
töön.  
 
Luku II Hallinnolliset määräykset 
 

19 artikla. Usean valtion yhteinen virasto. 
Jos useat valtiot, jotka aikovat liittyä tämän 
asiakirjan sopimuspuoliksi, ovat yhtenäistä-
neet malleja koskevat kansalliset lainsäädän-
tönsä tai, jos useat tämän asiakirjan sopimus-
puolina olevat valtiot sopivat tällaisesta yh-
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tenäistämisestä, ne voivat ilmoittaa pääjohta-
jalle, että niistä jokaisen kansallinen viran-
omainen korvataan yhteisellä virastolla, ja et-
tä niiden koko alueen, johon yhtenäistettyä 
lainsäädäntöä sovelletaan, katsotaan tämän 
asiakirjan 1, 3—18 ja 31 artiklan soveltami-
sen kannalta muodostavan yhden sopimus-
puolen.  

20 artikla. Haagin liiton jäsenyys. Sopi-
muspuolet ovat jäseninä samassa liitossa 
kuin vuoden 1934 ja vuoden 1960 asiakirjan 
sopimuspuolet. Artiklan myötä Suomi tulee 
Haagin liiton jäseneksi, kuten ne sopimus-
puolet, jotka ovat liittyneet vuosien 1934 tai 
1960 asiakirjoihin.  

21 artikla. Yleiskokous. Artiklassa määrä-
tään sopimuspuolten edustuksesta yleiskoko-
uksessa ja yleiskokouksen tehtävistä. Artik-
lan 2 kohdan mukaan yleiskokous muun mu-
assa käsittelee kaikkia asioita, jotka koskevat 
liiton ylläpitämistä ja kehittämistä sekä tä-
män asiakirjan täytäntöönpanoa, muuttaa so-
pimuksen täytäntöönpanomääräyksiä, tarkas-
taa ja hyväksyy liittoa koskevat pääjohtajan 
kertomukset ja toimenpiteet sekä antaa hä-
nelle kaikki tarvittavat ohjeet liiton toimival-
taan kuuluvissa asioissa, päättää toimintaoh-
jelmasta ja hyväksyy liiton tulo- ja menoar-
vion ja ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpi-
teisiin, joilla voidaan edistää liiton tavoitteita 
ja suorittaa muita sellaisia tehtäviä, jotka 
ovat tämän asiakirjan nojalla tarpeen. Artik-
lassa määrätään lisäksi yleiskokouksen pää-
tösvaltaisuudesta ja päätöksenteosta yleisko-
kouksessa. Yleiskokous pyrkii tekemään pää-
töksensä yksimielisesti. Enemmistöpäätök-
sissä yleiskokous tekee pääsääntöisesti pää-
töksensä kahden kolmasosan enemmistöllä 
annetuista äänistä. Yleiskokous kokoontuu 
joka toinen kalenterivuosi varsinaiseen istun-
toon pääjohtajan kutsusta. Yleiskokous ko-
koontuu ylimääräiseen istuntoon pääjohtajan 
kutsusta joko yhden neljäsosan yleiskokouk-
sen jäsenistä sitä pyytäessä tai pääjohtajan 
omasta aloitteesta.  

22 artikla. Kansainvälinen toimisto. Kan-
sainvälinen toimisto hoitaa kansainvälisen 
rekisteröinnin ja siihen liittyvät tehtävät sa-
moin kuin kaikki muut hallinnolliset tehtävät 
liiton osalta. Pääjohtaja on liiton korkein 
toimeenpaneva virkamies, ja hän edustaa liit-
toa. Pääjohtaja ja hänen määräämänsä henki-

löt osallistuvat ilman äänioikeutta kaikkiin 
yleiskokouksen tai sen asettamien komiteoi-
den taikka työryhmien kokouksiin tai muihin 
pääjohtajan liiton alaisuudessa koolle kutsu-
miin kokouksiin. Kansainvälinen toimisto 
suorittaa yleiskokouksen antamien ohjeiden 
mukaisesti tarkistuskonferenssien valmistelut 
sekä kaikki muutkin sille määrätyt tähän 
asiakirjaan liittyvät tehtävät. 

23 artikla. Varainhoito. Liitolla on tulo- ja 
menoarvio, joka käsittää liiton omat tulot ja 
sen maksuosuuden järjestön hallinnan alais-
ten liittojen yhteisten menojen tulo- ja meno-
arviosta. Artiklassa määritellään tarkemmin 
tulo- ja menoarvion rahoituslähteet ja niiden 
vahvistamismenettely. Kansainvälisiin rekis-
teröinteihin liittyvien maksujen suuruus vah-
vistetaan siten, että liiton saamat tulot mak-
suista ja muista lähteistä riittävät kattamaan 
vähintään kaikki liittoa koskevat kansainväli-
sen toimiston menot. Liitolla on myös käyt-
töpääomarahasto, joka koostuu ylijäämäva-
roista ja, jos tällaisia varoja ei ole riittävästi, 
liiton kunkin jäsenen suorittamista kertamak-
suista. Jos rahasto käy riittämättömäksi, va-
rojen lisäämisestä päättää yleiskokous. Tilin-
tarkastuksen suorittaa yksi tai useampi liiton 
jäsenvaltio tai ulkopuoliset tilintarkastajat va-
rainhoitosääntöjen mukaisesti. Yleiskokous 
suorittaa heidän nimittämisensä. 

24 artikla. Täytäntöönpanomääräykset. 
Täytäntöönpanomääräyksissä määrätään 
asiakirjan täytäntöönpanon yksityiskohdista. 
Niissä annetaan määräyksiä asioista, joiden 
osalta Geneven asiakirjan mukaisesti niin 
määrätään tai joista on hyötyä sopimuksen 
määräyksiä toimeenpantaessa, sekä määräyk-
siä hallinnollisista vaatimuksista, asioista tai 
menettelyistä. Mikäli Geneven asiakirja ja 
täytäntöönpanomääräykset ovat ristiriidassa 
keskenään, sovelletaan asiakirjan määräyk-
siä. Täytäntöönpanomääräysten muuttaminen 
tapahtuu yleiskokouksessa. Yleiskokous te-
kee pääsääntöisesti päätöksensä kahden kol-
masosan enemmistöllä annetuista äänistä, 
mutta hyväksyminen voi tietyiltä osin vaatia 
yksimielisyyttä tai neljän viidesosan enem-
mistöä. Täytäntöönpanomääräykset tulevat 
voimaan niissä säädettynä ajankohtana il-
man, että niitä erikseen saatetaan Suomessa 
voimaan. Kuten jäljempänä kuvataan, tietoja 
niistä saa kansallisesti Patentti- ja rekisteri-
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hallituksesta ja kansainvälisellä tasolla ne 
julkaistaan WIPO:n internetsivuilla. 

Täytäntöönpanomääräykset koostuvat 36 
säännöstä (Rules) ja niitä sovelletaan kaik-
kiin kolmeen Haagin sopimukseen liittyvään 
asiakirjaan (Common Regulations Under the 
1999 Act, the 1960 Act and the 1934 Act of 
the Hague Agreement). Nykyiset täytäntöön-
panomääräykset tulivat voimaan vuoden 
2008 alussa.  

Täytäntöönpanomääräykset on jaettu yh-
deksään lukuun. Ensimmäinen luku sisältää 
määritelmiä ja yleisiä sääntöjä koskien me-
nettelyn käytäntöä, kuten menettelyn kieltä, 
määräaikojen laskemista, edustusta kansain-
välisessä virastossa ja asiakirjojen lähettä-
mistä postin tai kuljetuspalvelun välityksellä.  

Toisessa luvussa määrätään kansainvälises-
sä hakemuksessa ilmoitettavista tiedoista se-
kä kansainvälisestä rekisteröintimenettelystä 
ja rekisteröinnin julkaisemisesta. Luvussa 
käsitellään hakemuksen vaatimuksia, mallista 
toimitettavia kopioita ja näytteitä, hakijaa 
koskevia vaatimuksia, hakemusmaksuja, ha-
kemuksen julkaisemista ja julkaisun lykkää-
mistä, mallin luojasta annettavia tietoja, kan-
sainvälisen viraston toimittamaa tutkimusta 
ja rekisteröintimenettelyä. 

Kolmas luku käsittelee rekisteröinnistä 
kieltäytymistä ja sen mitätöimistä, erityisesti 
koskien kieltäytymisilmoituksen määräaikaa 
ja muotoa sekä rekisteröinnin mitätöimistä 
nimetyissä sopimusvaltioissa. Neljännessä 
luvussa määrätään kansainvälisen rekiste-
röinnin muuttamisesta ja korjaamisesta. Vii-
des luku sisältää säännöt rekisteröinnin uu-
distamiseen liittyvistä asioista, kuten kan-
sainvälisen viraston epävirallisesta eräänty-
misilmoituksesta, uudistamismenettelystä ja 
uudistamistodistuksesta. Kuudennessa luvus-
sa määrätään julkaistavista tiedoista. Seitse-
mäs luku sisältää säännöt rekisteröintimaksu-
jen määristä, käytettävästä valuutasta ja mak-
sujen jakamisesta nimetyn sopimusvaltion vi-
rastolle. Luvussa viitataan lisäksi täytäntöön-
panomääräysten liitteenä olevaan maksutau-
lukkoon (Schedule of Fees), joka on kiinteä 
osa määräyksiä ja jossa ilmoitetaan kaikki 
menettelyyn liittyvät maksut lukuun ottamat-
ta sopimusvaltion ilmoittamaa yksilöllistä 
nimeämismaksua. Kahdeksannessa luvussa 
määritellään, miten täytäntöönpanomääräyk-

set soveltuvat vuoden 1934 Haagin sopimuk-
sen nojalla tehtyihin hakemuksiin. Suomi ei 
ole liittynyt tähän sopimukseen. 

Lopuksi yhdeksänteen lukuun on kerätty 
sekalaisia sääntöjä, jotka koskevat tiettyjen 
sääntöjen muuttamista, kopioiden ja muun 
informaation saamista julkaistuista rekiste-
röinneistä, pääjohtajan velvollisuutta laatia 
hallinnolliset ohjeet yhteistyössä kansallisten 
virastojen kanssa sekä sopimuspuolten anta-
mia selityksiä. 

Sopimukseen liittymisen yhteydessä esite-
tään, että Suomi antaisi kaksi selitystä osit-
tain täytäntöönpanomääräysten nojalla. Seli-
tykset liittyvät kuitenkin myös itse Geneven 
asiakirjan vastaaviin artikloihin. Näistä en-
simmäinen annettaisiin säännön 8.1(a) perus-
teella, koska mallioikeuslain 10 §:n 2 mo-
mentti edellyttää, että hakemuksessa on mai-
nittava mallin luoja. Nyt ehdotettavan 10 §:n 
2 momentin mukaan, mikäli mallin rekiste-
röintiä hakee muu kuin mallin luoja, hake-
muksessa on erikseen vahvistettava mallioi-
keuden siirtyminen mallin luojalta hakijalle. 
Tämän säännön perusteella annettaisiin seli-
tys, jonka mukaan Suomen nimeävässä kan-
sainvälisessä rekisteröintihakemuksessa on 
ilmoitettava hakemuksen kohteena olevan 
mallin luoja. Mikäli mallioikeuden hakija ei 
ole mallin luoja, hakijan on vahvistettava 
mallioikeuden siirtyminen mallin luojalta ha-
kijalle. Geneven asiakirjan 5 artiklan 3 koh-
dassa määrätään, että kansainväliseen hake-
mukseen voi sisältyä tai olla liitettynä täytän-
töönpanomääräyksissä täsmennettyjä muita 
tietoja, jollaiseksi selityksessä esitetään il-
moitettavaksi Suomen osalta mallin luoja. 
Koska mallin luojan ilmoittaminen ei ole ha-
kemuksen vireilletulon edellytys, ei selitystä 
esitetä annettavaksi Geneven asiakirjan 5 ar-
tiklan 2 kohdan nojalla. 

Lisäksi sopimukseen liittymisen yhteydes-
sä esitetään, että Suomi antaisi selityksen 
täytäntöönpanomääräysten säännön 18.1 (b) 
alakohdan nojalla siten, että se korvaa kiel-
täytymisilmoituksen toimittamiselle kansain-
väliselle toimistolle määrätyn kuuden kuu-
kauden määräajan kahdentoista kuukauden 
määräajalla. Kieltäytymisilmoituksesta mää-
rätään myös Geneven asiakirjan 12 artiklan 
2 kohdassa. 
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Luku III  Tarkistaminen ja muuttaminen 
 

25 artikla. Tämän asiakirjan tarkistami-
nen. Asiakirjaa voidaan tarkistaa sopimus-
puolten konferenssissa. Artikloita 21—23 ja 
26 voidaan muuttaa joko tarkistuskonferens-
sissa tai yleiskokouksessa 26 artiklan määrä-
ysten mukaisesti. 

26 artikla. Tiettyjen artikloiden muuttami-
nen yleiskokouksessa. Tiettyjä artikloja voi-
daan muuttaa yleiskokouksessa kolmen nel-
jäsosan tai neljän viidesosan määräenemmis-
töillä.  
 
Luku IV  Loppumääräykset 
 

27 artikla. Tämän asiakirjan sopimuspuo-
leksi tuleminen. Asiakirjaan voivat liittyä 
kaikki valtiot, jotka ovat WIPO:n jäseniä se-
kä tietyin edellytyksin valtioidenväliset jär-
jestöt. Valtio voi tallettaa ratifioimiskirjan, 
jos se on allekirjoittanut tämän asiakirjan ja 
liittymiskirjan, jos se ei ole allekirjoittanut 
tätä asiakirjaa. 

28 artikla. Ratifioinnin ja liittymisen voi-
maantulopäivä. Tämä asiakirja sitoo valtioita 
tai valtioidenvälisiä järjestöjä kolmen kuu-
kauden kuluttua siitä päivästä, jona ne ovat 
tallettaneet ratifioimis- tai liittymiskirjansa 
tai muuna myöhempänä kyseisessä ratifioi-
mis- tai liittymiskirjassa ilmoitettuna päivä-
nä.  

29 artikla. Varaumia koskeva kielto. Asia-
kirjaan ei ole sallittua tehdä varaumia.  

30 artikla. Sopimuspuolten antamat seli-
tykset. Sopimuspuoli voi tehdä sopimukseen 
liittymisen yhteydessä artiklassa lueteltuja 
selityksiä, jotka tulevat voimaan liittymisen 
voimaantulon ajankohtana. Sopimuspuoli voi 
tehdä selityksiä myös liittymiskirjan talletta-
misen jälkeen, jolloin selitys tulee voimaan 
aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä 
päivästä, jona WIPO:n pääjohtaja vastaanot-
taa selityksen tai minä tahansa selityksessä 
mainittuna myöhempänä päivänä. Sopimus-
puoli voi milloin tahansa peruuttaa tehdyn 
selityksen pääjohtajalle osoitetulla ilmoituk-
sella. Esityksessä ehdotetaan, että Suomi an-
taisi liittymisen yhteydessä yhteensä viisi se-
litystä.  

31 artikla. Vuosien 1934 ja 1960 asiakir-
jojen soveltaminen. Geneven asiakirjan so-

pimuspuolet soveltavat asiakirjaan liittymi-
sensä jälkeen rekisteröitäviin malleihin kes-
kinäisissä suhteissaan tätä asiakirjaa eikä ai-
kaisempia Haagin sopimuksen asiakirjoja. 
Suomi ei ole sopimuspuolena vuosien 1934 
ja 1960 asiakirjoissa, eikä artikla siten koske 
Suomea.  

32 artikla. Asiakirjan irtisanominen. Jo-
kainen sopimuspuoli voi irtisanoa tämän 
asiakirjan pääjohtajalle osoitetulla ilmoituk-
sella. Irtisanominen tulee voimaan aikaisin-
taan vuoden kuluttua irtisanomisilmoituksen 
vastaanottamisesta. 

33 artikla. Asiakirjan kielet; Allekirjoitta-
minen. Tämä asiakirja allekirjoitetaan yhtenä 
alkuperäisenä englannin-, arabian-, kiinan-, 
ranskan-, venäjän-, ja espanjankielisenä kap-
paleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todis-
tusvoimaisia. 

34 artikla. Tallettaja. Tämä asiakirja talle-
tetaan WIPO:n pääjohtajan huostaan. 
 
2  Lakiehdotusten perustelut  

2.1 Laki teollismallien kansainvälistä 
rekisteröintiä koskevaan Haagin so-
pimukseen liittyvän Geneven asiakir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta  

Perustuslain 95 §:n 1 momentissa edellyte-
tään, että valtiosopimuksen ja muun kansain-
välisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuu-
luvat määräykset saatetaan voimaan lailla. 
Perustuslain 95 §:n 3 momentin mukaan lais-
sa kansainvälisen velvoitteen voimaansaat-
tamisesta voidaan säätää, että sen voimaantu-
losta säädetään tasavallan presidentin asetuk-
sella. 

1 §. Pykälä sisältää säännöksen siitä, että 
teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä 
koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän 
Geneven asiakirjan lainsäädännön alaan kuu-
luvat määräykset ovat lakina voimassa sellai-
sina kuin Suomi on niihin sitoutunut. Edus-
kunnan suostumuksen tarpeellisuutta käsitel-
lään jäljempänä yksityiskohtaisten perustelu-
jen 5 kohdassa. 

2 §. Pykälä sisältää tavanomaisen voimaan-
tulosäännöksen, jonka mukaan lain voimaan-
tulosta säädetään tasavallan presidentin ase-
tuksella. Tarkoituksena on, että Geneven 
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asiakirjan edellyttämät mallioikeuslain muu-
tokset tulevat voimaan valtioneuvoston ase-
tuksella säädettävänä ajankohtana samanai-
kaisesti kuin Geneven asiakirja tulee Suomen 
osalta voimaan.    

 
2.2 Laki mallioikeuslain muuttamisesta 

10 §. Pykälässä säädetään mallin rekiste-
röintihakemuksen sisällöstä. Pykälän 2 mo-
menttia muutetaan säätämällä, että mikäli 
mallin rekisteröintiä hakee muu kuin mallin 
luoja, hakemuksessa on erikseen vahvistetta-
va mallioikeuden siirtyminen mallin luojalta 
hakijalle. Hakijalta ei siten enää vaadita eril-
lisen kirjallisen ilmoituksen (ns. siirtokirjan) 
esittämistä.  

Nykyisen 2 momentin mukaan, jos rekiste-
röintiä hakee muu kuin mallin luoja, hakijan 
on selvitettävä oikeutensa malliin. Edellytys 
siirtokirjojen esittämisestä mallin luojalta ha-
kijalle on yleisesti aiheuttanut tarvetta täy-
dentää hakemusta, mikä puolestaan on osoit-
tautunut hakemuskäsittelyä viivyttäväksi on-
gelmakohdaksi. Sen vuoksi nyt esitetään, että 
hakijan ei ole hakemusvaiheessa enää tar-
peen selvittää oikeuttaan malliin. Käytännös-
sä tämä merkitsee siirtokirjavaatimuksesta 
luopumista samaan tapaan kuin patenttilain-
säädännössä on jo aiemmin tehty. Suomea 
koskee jo nykyiselläänkin suuri joukko yh-
teisömalleja, joissa mallin luojaa eikä siten 
myöskään selvitystä hakijan oikeudesta mal-
liin ole ilmoitettu yhteisön rekisteriviran-
omaiselle eli OHIM:lle. Yhteisömalliasetuk-
sen mukaan mallin luojan ilmoittaminen on 
vapaaehtoista ja hakijan oletetaan olevan 
mallioikeuden haltija. Esitetty muutos on tar-
peen myös vireillä olevan sähköistä mallioi-
keuden hakemista koskevan uudistuksen 
vuoksi. 

Hakemuksessa tulee edelleen ilmoittaa 
mallin luoja, minkä lisäksi hakijan on vahvis-
tettava, että mallioikeus on siirtynyt hakijal-
le. Käytännössä hakija merkitsee oikeuden 
siirtymisen rekisteröintihakemukseen ja alle-
kirjoittamalla hakemuksen hakija tai hänen 
asiamiehensä vahvistaa, että mallioikeus on 
siirtynyt hakijalle. 

On huomattava, että siirtokirjavaatimukses-
ta luopuminen ei tarkoita sitä, ettei hakijalla 
tai haltijalla ole edelleen oltava mallioikeus-

lain 1 §:n mukainen oikeus rekisteröitävään 
malliin. Kyse on vain siitä, että rekisterivi-
ranomaisen tai kansainvälisen toimiston ei 
ole tarpeen kiinnittää huomiota tähän muo-
toseikkaan.  Näin saadaan joutuisuutta hake-
musmenettelyyn, joka erityisesti kansainvä-
listen hakemusten ollessa kyseessä on tärke-
ää Geneven asiakirjan asettamien määräaiko-
jen vuoksi. 

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi, koska ehdotetun 18 §:n mukaan enää 
ei kuuluteta rekisteröintihakemuksesta vaan 
mallin rekisteröinnistä.  

12 §. Pykälässä säädetään asiamiehen käy-
töstä, kun hakijalla ei ole kotipaikkaa Suo-
messa. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
asiamiehen kotipaikka- ja käyttövaatimuksen 
osalta.  

Voimassa oleva säännös edellyttää, että 
hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, 
tulee olla Suomessa asuva asiamies, joka on 
oikeutettu edustamaan hakijaa kaikissa ha-
kemusta koskevissa asioissa. Ehdotuksen 
mukaan mallioikeuden hakijalla, jolla ei ole 
kotipaikkaa Suomessa, tulisi olla Euroopan 
talousalueella asuva asiamies, joka on oikeu-
tettu edustamaan häntä hakemusta koskevissa 
asioissa. Kuten nykyään, mallioikeuden haki-
jalla ei ole velvollisuutta käyttää asiamiestä, 
jos hänen kotipaikkansa on Suomessa. 

Muutos perustuu Euroopan yhteisön perus-
tamissopimuksen 49 artiklaan ja Euroopan 
talousalueesta tehdyn sopimuksen liikkeen-
perustamisoikeutta koskeviin määräyksiin. 
Palvelujen vapaan tarjoamisen periaate antaa 
yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneelle kansa-
laiselle mahdollisuuden tarjota vastaavia pal-
veluja tilapäisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa 
palvelujen vastaanottajat ovat. Näin pyritään 
ensisijaisesti turvaamaan toisessa jäsenvalti-
ossa tapahtuvaa ammatinharjoittamista kiel-
loilta ja syrjivältä tai rajoittavalta sääntelyltä 
kuten tosiasiallisen kotipaikan velvoitteelta 
tai perusteettomilta ammattipätevyysvaati-
muksilta.  

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on kat-
sonut, että kotipaikkavaatimus on hyväksyt-
tävä ainoastaan tilanteissa, joissa palveluiden 
tarjoamisen vapauden rajoittamiseen liittyy 
yleistä etua koskevia pakottavia syitä. Rat-
kaisussa asiassa C-131/01 (Euroopan yhtei-
söjen komissio v. Italian tasavalta, 
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13.2.2003) on todettu, että pakottavat syyt 
eivät täyty patenttiasiamiesten tarjoamien 
palveluiden kohdalla.  

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on rat-
kaisussaan asiassa C-76/90 (Saeger v. Den-
nemeyer, 25.7.1991), tulkinnut syrjimättö-
myysperiaatetta siten, että asiamiehen käyt-
tövaatimus on poikkeuksellisesti oikeutettua 
erityisosaamista vaativissa tehtävissä, kuten 
patenttialalla. Asiamiehen käyttöpakko ei saa 
kuitenkaan ylittää sitä, mikä on välttämätöntä 
palvelun suorittamiseksi. Ratkaisun mukaan 
esimerkiksi patentin vuosimaksut voivat olla 
sellainen asia, että niiden erääntymisen val-
vomiseen ja suorittamiseen ei ole välttämä-
töntä edellyttää asiamiehen käyttämistä. Tä-
män johdosta pykälän sanamuotoa ehdote-
taan lievennettäväksi siten, että sana ”kaikis-
sa” poistetaan. 

15 §. Pykälässä säädetään rekisteröintiha-
kemuksen hylkäämisestä. Pykälään tehdään 
muutos, joka mahdollistaa rekisteröintihake-
muksen hylkäämisen ainoastaan siltä osin 
kuin on olemassa este sen hyväksymiselle. 
Voimassa olevan 15 §:n mukaan jos hakijalla 
on ollut tilaisuus antaa lausuma hakemukses-
sa havaitusta esteestä, hakemus on hylättävä, 
jollei ole aihetta antaa hakijalle uutta välipää-
töstä. Rekisteriviranomaisen on siten tarpeel-
liseksi katsottujen välipäätösten jälkeen lo-
pulta hylättävä hakemus kokonaisuudessaan, 
mikäli sen hyväksymiselle edelleen on ole-
massa este. Tämä säännös on ollut ongelmal-
linen erityisesti useita malleja käsittävissä 
yhteisrekisteröintitilanteissa, jolloin hakemus 
on pitänyt hylätä kokonaisuudessaan, vaikka 
rekisteröinnin este olisi ollut vain yhden mal-
lin osalta. Tämän vuoksi nyt ehdotetaan, että 
hakemus voidaan hylätä osittain yhden tai 
useamman mallin osalta eikä siis enää ole 
tarpeen hylätä koko hakemusta, jos hake-
muksen sisältämien muiden mallien osalta 
rekisteröinnille ei ole estettä.   

18 §. Ehdotettu pykälä sisältää muutoksen 
rekisteröintihakemuksen kuuluttamiseen ja 
rekisteröinnin ajankohtaan. Voimassaolevan 
18 §:n 1 momentin mukaan mallin rekiste-
röintihakemus kuulutetaan väitteen tekemistä 
varten, mikäli hakemusasiakirjat ovat sään-
nösten mukaiset eikä hakemuksen hyväksy-
miselle katsota olevan estettä. Ehdotetun py-
kälän 1 momentissa säädetään, että jos ha-

kemusasiakirjat ovat säännösten mukaiset ei-
kä katsota olevan estettä hakemuksen hyväk-
symiselle, rekisteriviranomaisen on rekiste-
röitävä malli ja rekisteröinnistä on kuulutet-
tava. Ehdotettava muutos merkitsee rekiste-
röinnin esteitä käsittelevän väitemenettelyn 
siirtämistä tapahtuvaksi vasta mallin rekiste-
röinnin ja siitä kuuluttamisen jälkeen, mikä 
sopii menettelynä paremmin yhteen Geneven 
asiakirjan sopimusmääräysten kanssa.  

Geneven asiakirjan 10 artiklan mukaan 
kuulutus merkitsee mallin rekisteröinnin jul-
kaisemista, jonka kansainvälinen toimisto to-
teuttaa. Suomea koskevista kansainvälisiin 
mallirekisteröinteihin liittyvistä kuuluttami-
sista huolehtii siten kansainvälinen toimisto 
oman kuulutusjulkaisunsa (Designs Bulletin) 
välityksellä. Jotta Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen internetin välityksellä julkaiseman 
Mallioikeuslehden lukijoilla on luonteva 
mahdollisuus saada tieto näistä WIPO:n kuu-
lutuksista, Mallioikeuslehteen rakennetaan 
linkitys Designs Bulletinin Suomea koske-
viin kuulutuksiin. Mallioikeuslehdessä jul-
kaistaan asetuksella tarkemmin määrättävät 
tiedot kansainvälisistä rekisteröinneistä. 
Edellä mainitun linkin avulla on myös mah-
dollisuus päästä kansainvälisiä rekisteröintejä 
koskeviin tarkempiin tietoihin. Koska Malli-
oikeuslehden ja Designs Bulletinin julkaisu-
tahti ei ole sama, väiteaika Suomea koskevia 
kansainvälisiä rekisteröintejä vastaan alkaa 
vasta siitä päivästä, jona kyseiseen rekiste-
röintiin johtavan linkityksen sisältävä Malli-
oikeuslehti julkaistaan.  

Rekisteröinnin hakijalle on usein tärkeää 
saada malli rekisteröityä nopeasti, vaikka re-
kisteröinti olisikin väitteen perusteella mah-
dollista myöhemmin kumota. Muutoksen 
voidaan arvioida lyhentävän kansallisten ha-
kemusten nykyisiä käsittelyaikoja lähes ha-
kemuksen kuuluttamiselle varatun 2 kuukau-
den väiteajan verran. Tavaramerkkilakia 
(7/1964) muutettiin vastaavalla tavalla Suo-
men liittyessä tavaramerkkien kansainvälistä 
rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimuk-
sen pöytäkirjaan vuonna 1995 (tavaramerkki-
lain 20 §). Lainkohdan muuttaminen on vält-
tämätöntä myös siitä syystä, että yleisöllä on 
mahdollisuus saattaa Suomea koskevan kan-
sainvälisen rekisteröinnin edellytykset rekis-
teriviranomaisen tutkittaviksi.  
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Hakijalle annettaisiin rekisteröintitodistus 
rekisteröinnistä kuuluttamisen yhteydessä, 
kuten tavaramerkkiä koskevien rekisteröin-
tien osalta menetellään. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotettava muutos 
perustuu ensimmäisessä momentissa ehdotet-
tavaan muutokseen, jonka mukaan luovutaan 
hakemuksen kuuluttamisesta ja siirrytään re-
kisteröinnin kuuluttamiseen. Hakijan pyyn-
nöstä mallin rekisteröintiä ja sen kuulutta-
mista voidaan kuitenkin lykätä. Tällainen 
pyyntö tulee vallitsevan käytännön mukaises-
ti edelleen esittää rekisteriviranomaiselle jo 
hakemuksen tekemisen yhteydessä. 

18 a §. Pykälässä säädetään rekisteröintiä 
vastaan tehtävästä väitteestä. Pykälän 
1 momenttiin ehdotetaan 18 §:n rekisteröin-
nin kuuluttamiseen perustuvaa muutosta. 
Momentin nykyisessä muodossa väite on teh-
tävä kahden kuukauden kuluessa hakemuk-
sen kuulutuspäivästä lukien. Väite on vastai-
suudessa tehtävä kansallisena rekisteriviran-
omaisena toimivalle Patentti- ja rekisterihal-
litukselle kirjallisesti kahden kuukauden ku-
luessa siitä kun rekisteröinnistä on kuulutettu 
Patentti- ja rekisterihallituksen Mallioikeus-
lehdessä. Vaikka kansainväliset rekisteröinnit 
kuulutetaankin virallisesti WIPO:n julkaisus-
sa, niitä koskeva kansallisen lain mukainen 
väiteaika alkaa kulua vasta, kun kyseisestä 
rekisteröinnistä kuulutetaan Mallioikeusleh-
dessä.  

19 §. Pykälässä säädetään rekisteröintiha-
kemusasiakirjojen julkisuudesta. Pykälän en-
simmäisen ja toisen momentin muutokset pe-
rustuvat 18 §:n kohdalla ehdotettuun muu-
tokseen, jonka mukaan luovutaan rekisteröin-
tihakemuksen kuuluttamisesta ja siirrytään 
rekisteröinnin kuuluttamiseen.  

20 §. Pykälässä säädetään rekisteröinnin 
käsittelystä väitteentekoajan jälkeen. Pykälä 
ehdotetaan muutettavaksi kokonaisuudes-
saan.  

Pykälän 1 momenttia muutetaan ehdotetun 
rekisteröinnin kuulutusmenettelyn edellyttä-
mällä tavalla. Lisäksi 1 momenttiin ehdote-
taan lisättäväksi säännös, jonka mukaan väit-
teentekijän peruuttaessa rekisteröintiä vas-
taan tekemänsä väitteen asia voidaan tutkia, 
jos siihen on erityisiä syitä. 

Pykälän 2 momentti ehdotetaan pidettäväk-
si asiallisesti samansisältöisenä.   

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 3 mo-
mentti, jonka mukaan tehdyn väitteen jälkeen 
rekisteröintiviranomainen kumoaa rekiste-
röinnin siltä osin kuin on olemassa este rekis-
teröinnille. Kun päätös rekisteröinnin ku-
moamisesta on saanut lainvoiman, päätökses-
tä on kuulutettava. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 4 mo-
mentti, jonka mukaan rekisteriviranomainen 
hylkää väitteen, jos rekisteröinnille ei havaita 
olevan estettä.  

21 §. Pykälässä säädetään muutoksenhaus-
ta rekisteriviranomaisen päätökseen. Pykälän 
1 momenttiin ehdotetaan muutosta, joka pe-
rustuu ehdotetun 18 §:n mukaiseen muutok-
seen rekisteröinnin kuuluttamisesta ja 
18 a §:n muutokseen väitteen tekemisen ajan-
kohdan siirtymisestä tapahtuvaksi rekiste-
röinnin jälkeen. Voimassa olevan pykälän 
1 momentin toisessa virkkeessä viitataan ha-
kemuksesta tehdyn väitteen jälkeiseen muu-
toksenhakuun. Esityksen mukaan rekisteröin-
tiä vastaan tehdyn väitteen johdosta rekiste-
riviranomaisen tekemään lopulliseen päätök-
seen saa hakea muutosta se, jolle päätös on 
vastainen. 

22 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
pykälä rekisteriviranomaisen suorittamasta 
asiavirheen korjaamisesta. Ehdotettu uusi 
pykälä vastaa tavaramerkkilain (7/1964) 
52 §:n 1 momenttia. Pykälä sisältäisi sään-
nöksen rekisteriviranomaisen suorittamasta 
asiavirheen korjaamisesta. Rekisteröinnin 
virheellisyys saattaa johtua siitä, että päätök-
sen perusteena olleet tiedot eivät ole vastan-
neet todellista tilannetta. On mahdollista, että 
suomalaisen mallin rekisteröintihakemuksen 
perusteella on rekisteröity malli ennen kuin 
kansainvälinen toimisto on ilmoittanut aikai-
semmasta kansainvälisestä rekisteröinnistä. 
Suomalainen hakemus on tällöin rekisteröity 
2 §:n vastaisesti ja rekisteriviranomaisen tu-
lee voida poistaa päätös ainakin niissä tapa-
uksissa, joissa kansainvälinen rekisteröinti 
koskee samaa mallia. 

23 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Py-
kälän 1 momenttia vastaava säännös ehdote-
taan sisällytettäväksi 18 §:ään. Pykälän 
2 momentti käy tarpeettomaksi, koska hake-
muksia ei enää kuuluteta ennen rekisteröinti-
vaihetta. 
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31 a §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että siinä asetettu vuo-
den määräaika rajoitetaan koskemaan ainoas-
taan 31 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tapa-
uksia. Vuonna 2000 lakiin lisättiin 31 a § 
(HE 596/2002), jonka oli tarkoitus vastata ai-
emmin voimassa ollutta 31 §:n 2 momenttia. 
Erehdyksen johdosta määräaika, joka aikai-
semmin koski pelkästään niitä tapauksia, 
joissa mallioikeus on myönnetty muulle kuin 
siihen oikeutetulle, laajeni virheellisesti kos-
kemaan kaikkia 31 §:n tarkoittamia ku-
moamiskanteita. Tämä ei ollut tarkoitus vaan 
vuoden määräajan oli tarkoitus myös uudessa 
pykälässä koskea ainoastaan niitä tapauksia, 
joissa mallioikeus on myönnetty muulle kuin 
siihen oikeutetulle. Ehdotetulla pykälällä 
säännös muutettaisiin vastaamaan sillä alun 
perin tavoiteltua tilannetta. 

8a luku. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uu-
si luku, johon sisällytettävät säännökset kos-
kevat mallien kansainvälistä rekisteröintime-
nettelyä.  

44 a §. Pykälässä säädetään kansainvälisen 
rekisteröinnin määritelmästä sekä kansallisen 
rekisteriviranomaisen tehtävistä kansainväli-
seen rekisteröintiin liittyen. Kansainvälisellä 
rekisteröinnillä tarkoitetaan Maailman henki-
sen omaisuuden järjestön kansainvälisen 
toimiston suorittamaa mallin rekisteröintiä, 
joka on toimitettu Geneven asiakirjan mukai-
sesti. Rekisteröinti voi käsittää yhden tai use-
ampia malleja.  

Pykälän 2 momentissa todetaan, että Pa-
tentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suomessa 
rekisteriviranomaisena kansainvälistä rekiste-
röintiä koskevista tehtävistä ja pitää luetteloa 
Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä 
rekisteröinneistä. Vastaava säännös Patentti- 
ja rekisterihallituksen tehtävistä on tavara-
merkkien kansainvälisen rekisteröinnin osal-
ta tavaramerkkilain 53 §:n 2 momentissa.  

44 b §. Pykälässä säädetään kansainväli-
seen rekisteröintihakemuksen tekemiseen oi-
keutetusta henkilöstä sekä hakemuksen toi-
mittamisesta rekisteriviranomaiselle. Pykä-
lässä mainitaan edellytykset, joiden perus-
teella luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on oikeutettu Geneven asiakirjan 3 artiklan 
nojalla tekemään kansainvälisen rekisteröin-
tihakemuksen. Kansainvälinen rekisteröinti-
hakemus voidaan tehdä Geneven asiakirjan 4 

artiklan nojalla suoraan Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön kansainväliseen toimis-
toon tai Patentti- ja rekisterihallitukselle. 
Kansainvälisen rekisteröintihakemuksen ha-
kijalta edellytetään, että hakija on Suomen 
kansalainen, hakijalla on Suomessa kotipaik-
ka, hakijalla on Suomessa asuinpaikka tai 
hakijalla on Suomessa todellinen ja käytössä 
oleva teollinen tai kaupallinen toimipaikka. 
Rekisteröidyn yrityksen omistaminen ei siten 
ole riittävää, vaan yrityksen täytyy myös to-
siasiallisesti harjoittaa liiketoimintaa. Kan-
sainvälisen rekisteröintihakemuksen tekemi-
nen, toisin kuin tavaramerkin kansainvälises-
sä rekisteröinnissä, ei edellytä Geneven asia-
kirjan mukaan samaa mallia koskevaa aiem-
paa kansallista mallirekisteröintiä tai vireillä 
olevaa hakemusta.  

Pykälän 2 momentin mukaan Patentti- ja 
rekisterihallitus toimittaa sille jätetyn kan-
sainvälisen rekisteröintihakemuksen viipy-
mättä edelleen kansainväliselle toimistolle. 
Lähettämisestä on maksettava hakemuksen 
toimittamismaksu vastaavasti kuin yhteisö-
mallihakemuksen toimittamisesta mallioi-
keuslain 33 b §:n 2 momentissa säädetään. 
Rekisteriviranomaisen on toimitettava sille 
jätetty hakemus viipymättä kansainväliselle 
toimistolle, jotta hakijalle ei aiheudu vahin-
koa rekisteröinnin päivämäärän määräytymi-
sen suhteen. Geneven asiakirjan täytäntöön-
panomääräysten säännön 13.3 mukaan kan-
sainvälisen rekisteröinnin päivämääräksi kat-
sotaan se päivä, jolloin hakemus on saapunut 
kansalliselle rekisteriviranomaiselle, mikäli 
hakemus on rekisteriviranomaisen edelleen 
toimittamana kuukauden kuluessa saapumis-
päivästä vastaanotettu kansainvälisessä toi-
mistossa. Mikäli hakemus vastaanotetaan 
kansainvälisessä toimistossa rekisteriviran-
omaisen lähettämänä, kun hakemuksen saa-
pumispäivästä on kulunut yli kuukausi, kan-
sainvälisen rekisteröinnin päivämääräksi kat-
sotaan sen vastaanottamispäivä kansainväli-
sessä toimistossa.  

Patentti- ja rekisterihallitus ei Geneven 
asiakirjan 8 artiklan nojalla tarkista täyttääkö 
sille toimitettu kansainvälinen rekisteröinti-
hakemus sopimuksen edellyttämiä muoto-
vaatimuksia. Kansainvälinen toimisto tutkii 
hakemuksen muotovaatimukset ja kehottaa 
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tarvittaessa hakijaa antamassaan määräajassa 
korjaamaan hakemuksessa havaitut puutteet.  

44 c §. Pykälässä säädetään kansainvälisen 
rekisteröintihakemuksen tekemisestä. Pykä-
län 1 momentissa säädetään, että kansainvä-
linen hakemus tulee tehdä kirjallisesti. Gene-
ven asiakirjan 5 artiklan 1 kohta sekä täytän-
töönpanomääräyksen sääntö 6 mahdollistavat 
hakemuksen tekemisen ainoastaan englannin 
tai ranskan kielellä. Rekisteriviranomainen 
toimittaa vastaanottamansa kansainvälisen 
hakemuksen kansainväliseen toimistoon re-
kisteröintiä varten. Geneven asiakirja sisältää 
yksityiskohtaisia määräyksiä kansainvälisen 
hakemuksen muotovaatimuksista ja rekiste-
röintimenettelystä (erityisesti 3—11 artiklat 
sekä täytäntöönpanomääräysten säännöt 7—
17). 

Pykälän 2 momentissa todetaan, että hake-
muksessa tulee nimetä ne valtiot tai valti-
oidenväliset järjestöt, joiden alueelle suojaa 
haetaan. Kansainvälinen rekisteröinti voidaan 
ulottaa myös koko yhteisön alueella yhden-
mukaisena voimassa olevaan yhteisömalliin. 
Hakijalla on mahdollisuus hakea sopimuksen 
mukaista järjestelmää hyväksikäyttäen mal-
lisuojaa kaikissa nimeämissään sopimusval-
tioissa. Hakemuksessa nimetyt valtiot tekevät 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisen rekis-
teröinnin esteiden tutkimuksen. Tehtäessä 
hakemusta rekisteriviranomaisen kautta on 
hakijan suoritettava kansainväliselle toimis-
tolle hakemuksen sisältämien mallien ja koh-
devaltioiden määrän perusteella määräytyvä 
rekisteröintimaksu. Geneven asiakirjan täy-
täntöönpanomääräysten säännössä 12 kuva-
taan kansainvälisen rekisteröintimaksun ra-
kenne, joka koostuu perusmaksusta, jokaisen 
nimetyn sopimusvaltion osalta maksettavasta 
nimeämismaksusta ja rekisteröinnin kuulu-
tusmaksusta.  

44 d §. Pykälässä säädetään kansainvälisen 
rekisteröinnin vaikutuksesta Suomessa. Py-
kälän 1 momentissa määritellään kansainvä-
lisen rekisteröinnin vaikutus kansalliseen ha-
kemukseen verrattuna. Kun kansainvälinen 
toimisto on rekisteröinyt kansainvälisen ha-
kemuksen, rekisteröinnillä, jossa Suomi on 
nimetty kohdevaltioksi, on samat oikeusvai-
kutukset kuin mallioikeuslain mukaisella 
kansallisella hakemuksella. Lisäksi todetaan, 
että kansainväliseen rekisteröintiin sovelle-

taan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä ja 
sen nojalla annettuja säännöksiä. Näin esi-
merkiksi mallin kumoamista tai mitättömäksi 
julistamista, korvausvelvollisuutta sekä oi-
keudenkäyntiä koskevia säännöksiä sovelle-
taan myös kansainvälisiin rekisteröinteihin. 

Pykälän 2 momentissa säädetään kansain-
välisen rekisteröinnin uudistamisesta. Kan-
sainvälinen rekisteröinti voidaan uudistaa 
Geneven asiakirjan 17 artiklan perusteella 
sopimusvaltion lainsäädännön mukaisesti 
suorittamalla säädetyt maksut. Rekisteröinnin 
haltijalla on täytäntöönpanomääräysten mu-
kaan mahdollisuus uudistaa kansainvälinen 
rekisteröinti haluamissaan sopimusvaltioissa. 

44 e §. Pykälässä säädetään Patentti- ja re-
kisterihallituksen menettelystä kansainväli-
sessä rekisteröinnissä, jossa Suomi on nimet-
ty rekisteröinnin kohdevaltioksi. Kansainvä-
linen toimisto kuuluttaa kansainvälisen rekis-
teröinnin internet-sivuillaan julkaisemassaan 
kansainvälisiä rekisteröintejä koskevassa 
lehdessä ja lähettää jäljennöksen nimetylle 
rekisteriviranomaiselle. Edellytyksenä kan-
sainvälisen rekisteröinnin voimaantulolle 
Suomessa on kansainvälisen toimiston ilmoi-
tus kansainvälisestä rekisteröinnistä, jossa 
Suomi on nimetty. Saatuaan ilmoituksen 
kansainvälisestä rekisteröinnistä Patentti- ja 
rekisterihallitus tutkii viran puolesta Suomen 
lain mukaisesti, onko rekisteröinnille esteitä. 
Kansainvälinen toimisto tutkii Geneven asia-
kirjan mukaan rekisteröinnin muotovaati-
musten täyttymisen eikä rekisteriviranomai-
nen voi kansainvälisen toimiston ilmoituksen 
saatuaan tutkia enää Suomea koskevan kan-
sainvälisen rekisteröinnin muotovaatimuksia. 
Kansainvälinen rekisteröinti tutkitaan Suo-
messa siten lain 14 §:n nojalla vain aineellis-
ten rekisteröintiedellytysten osalta. 

Pykälän 2 momentissa kuvataan noudatet-
tava menettely tilanteissa, joissa rekisterivi-
ranomainen kieltäytyy rekisteröinnistä ja te-
kee tästä ilmoituksen kansainväliselle toimis-
tolle. Jos rekisteriviranomainen toteaa, ettei 
kansainvälinen rekisteröinti täytä tämän lain 
mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, se ilmoit-
taa kansainväliselle toimistolle, ettei kan-
sainvälinen rekisteröinti ole voimassa Suo-
messa. Rekisteriviranomaisen ilmoituksessa 
kansainväliselle toimistolle tulee selostaa ne 
perusteet, joihin kieltäytyminen perustuu. 
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Mikäli rekisteriviranomainen ei tee määrä-
ajassa kieltäytymisilmoitusta, kansainvälisen 
rekisteröinnin kohteena oleva malli nauttii 
määräajan umpeuduttua Geneven asiakirjan 
14 artiklan 2 kohdan nojalla mallisuojaa 
Suomessa. Kansainvälinen toimisto toimittaa 
kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle vii-
pymättä asiakirjan 12 artiklan nojalla jäljen-
nöksen kieltäytymistä koskevasta ilmoituk-
sesta. Rekisteröinnin haltija voi tällöin antaa 
lausumansa kieltäytymisilmoitukseen ja saa-
da siten asian rekisteriviranomaisen uudel-
leen tarkasteltavaksi. Geneven asiakirjan 
mukaisessa menettelyssä kansallisen rekiste-
riviranomaisen kieltäytyminen ei siis merkit-
se sitä, että mallin rekisteröinti ei voisi myö-
hemmin vielä tulla kieltäytymisen ilmoitta-
neen sopimuspuolen alueella voimaan. Kan-
salliset oikeussuojakeinot, esim. muutoksen-
haku ja väitemenettely, ovat kieltäytymisen 
jälkeenkin asianosaisten käytössä.  

Geneven asiakirjan 12 artiklan ja asiakirjan 
täytäntöönpanomääräysten mukaan jäsenval-
tio, jonka rekisteriviranomainen on tutkiva 
virasto tai jossa on käytössä rekisteröinnin 
väitemenettely, voi antaa sopimukseen liit-
tymisen yhteydessä WIPO:lle selityksen, 
jonka mukaan se korvaa kieltäytymisilmoi-
tuksen tekemiselle määrätyn kuuden kuukau-
den määräajan kahdentoista kuukauden mää-
räajalla. Suomen liittymisen yhteydessä eh-
dotetaan annettavaksi selitys, jonka mukaan 
kieltäytymisilmoitus tulisi tehdä viimeistään 
kahdentoista kuukauden kuluessa kansainvä-
lisen rekisteröinnin julkaisupäivästä, mikä 
mahdollistaa rekisteriviranomaiselle usein 
myös kansainvälisestä rekisteröinnistä teh-
dyn väitteen käsittelyn ehdotetun määräajan 
kuluessa. Sopimukseen liittymisen yhteydes-
sä annettavia selityksiä on käsitelty sopi-
musartiklojen yksityiskohtaisissa perusteluis-
sa. 

Pykälän 3 momentissa säädetään, että re-
kisteröinnin haltijalla on mahdollisuus toi-
mittaa huomautuksensa tai luopua kansainvä-
lisestä rekisteröinnistä ennen rekisteriviran-
omaisen lopullista päätöstä. Rekisteriviran-
omaisen tulee pykälän 2 momentin mukai-
sessa kieltäytymistä koskevassa ilmoitukses-
sa kansainväliselle toimistolle täsmentää 
määräaika, jonka kuluessa rekisteröinnin hal-
tija voi luopua kansainvälisestä rekisteröin-

nistä Suomen osalta tai tehdä lausumassaan 
huomautuksia. Kieltäytymisperusteista teh-
dyn lausuman käsittelyn aikana rekisterivi-
ranomainen on yhteydessä rekisteröinnin hal-
tijaan ilman kansainvälisen toimiston välitys-
tä. Rekisteriviranomaisen on tarvittaessa luo-
vuttava kieltäytymisilmoituksestaan ja ilmoi-
tettava asiasta kansainväliselle toimistolle. 

Geneven asiakirjan 12 artiklan 3 kohdan 
mukaan rekisteröinnin haltija voi käyttää re-
kisteröinnin kansallista voimassaoloa koske-
vaan kieltäytymiseen liittyvässä menettelyssä 
samoja oikeussuojakeinoja kuin, jos kansain-
välisen rekisteröinnin kohteena olevasta mal-
lista olisi tehty kansallinen hakemus. Rekis-
teriviranomaisen päätökseen olla antamatta 
kansainväliselle rekisteröinnille vaikutuksia 
Suomessa voi hakea muutosta lain 22 §:n no-
jalla samoin kuin muihinkin rekisteriviran-
omaisen mallioikeuslain nojalla antamiin 
päätöksiin. Lainvoimainen päätös, jonka mu-
kaan kansainvälinen rekisteröinti ei koske 
Suomea, kuulutetaan. Rekisteriviranomainen 
tekee lainvoimaisesta päätöksestä merkinnän 
pitämäänsä luetteloon. Jos rekisteriviran-
omainen päätyy asiassa annetun lausuman 
perusteella hyväksymään rekisteröinnin 
Suomea koskevaksi, sen on ilmoitettava kiel-
täytymistä koskevan ilmoituksensa peruut-
tamisesta kansainväliselle toimistolle. Kiel-
täytymisilmoituksen peruuttamiselle ei ole 12 
artiklan 4 kohdan mukaan asetettu määräai-
kaa. Rekisteriviranomainen voi peruuttaa ai-
emman kieltäytymisensä kokonaan tai osit-
tain. 

44 f §. Pykälässä säädetään kansainvälistä 
rekisteröintiä vastaan tehdystä väitteestä. Esi-
tyksessä ehdotetaan muutoksia lain 18 §:n 
mukaiseen väitemenettelyyn. 

Jos kansainvälistä rekisteröintiä vastaan on 
18 a §:n mukaisessa määräajassa tehty väite, 
rekisteriviranomainen lähettää kansainväli-
selle toimistolle väitteen johdosta kieltäyty-
misilmoituksen, jossa todetaan, että rekiste-
röintiä vastaan on tehty väite ja että tämä 
kieltäytyminen tässä vaiheessa perustuu väit-
teen tekemiseen. Kieltäytymisilmoituksessa 
selostetaan väitteen ratkaisemisessa nouda-
tettava menettely.  

Pykälän 2 momentissa säädetään väitteen 
tutkimista koskevasta menettelystä. Rekiste-
röinnin haltijalle on varattava mahdollisuus 
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antaa määräajassa lausuma väitteen johdosta, 
minkä jälkeen rekisteriviranomainen tutkii 
väitteen. Jos rekisteriviranomainen tehdyn 
väitteen jälkeen katsoo, ettei rekisteröinti täy-
tä tämän lain mukaisia rekisteröinnin edelly-
tyksiä, se tekee päätöksen, ettei kansainväli-
nen rekisteröinti ole voimassa Suomessa tai 
se on voimassa vain osittain. Rekisteriviran-
omainen voi ratkaista väitteen siitä huolimat-
ta, että väite peruutetaan tai haltija ei anna 
lausumaa väitteen johdosta. Esityksessä eh-
dotetaan uutta, rekisteröintihakemuksen osit-
taisen hylkäämisen mahdollisuutta koskevaa 
muutosta lain 15 §:ään. 

Pykälän 3 momentissa säädetään, että re-
kisteriviranomaisen on hylättävä väite, jos 
kansainväliselle rekisteröinnille ei ole Suo-
messa estettä. Rekisteriviranomainen tarkis-
taa tehdyn väitteen perusteella, onko sen 
vuoksi aihetta kieltää kansainvälinen rekiste-
röinti Suomen osalta. Jos rekisteriviranomai-
nen tehdyn väitteen nojalla päättää, ettei kan-
sainvälinen rekisteröinti ole voimassa Suo-
messa tai se on voimassa ainoastaan osittain, 
se tekee siitä merkinnän pitämäänsä luette-
loon. Lainvoimaisesta rekisteröinnin kieltä-
västä päätöksestä on kuulutettava ja ilmoitet-
tava kansainväliselle toimistolle.  

44 g §. Pykälässä säädetään rekisteriviran-
omaisen ilmoitusvelvollisuudesta kansainvä-
liselle toimistolle sekä mallin poistamisesta 
luettelosta kansainvälisen toimiston ilmoi-
tuksen perusteella. Pykälän 1 momentissa 
säädetään, että rekisteriviranomaisen on il-
moitettava kansainväliselle toimistolle sen 
tietoon tulevista rekisteröinteihin liittyvistä 
muutoksista, esimerkiksi mitätöinnistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan jos malli 
poistetaan kokonaan tai osittain kansainväli-
sestä rekisteristä, rekisteriviranomainen pois-
taa sen tarvittaessa Suomessa voimassa ole-
vista kansainvälisistä rekisteröinneistä pitä-
mästään luettelosta. Kansainvälisen rekiste-
röinnin voimassaoloa Suomessa koskevista 
muutoksista on kuulutettava.  

44 h §. Pykälässä säädetään asiamiehen 
käytöstä kansainvälisten rekisteröintien osal-
ta. Kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei 
pääsääntöisesti tarvitse Suomessa asuvaa 
asiamiestä, mutta siinä tapauksessa, että vi-
rasto on ilmoittanut rekisteröintiä koskevasta 
esteestä tai rekisteröintiä vastaan tehdystä 

väitteestä ja haltija haluaa antaa asiassa lau-
suman, haltijan tulee käyttää Euroopan talo-
usalueella asuvaa asiamiestä. Asiamies toimii 
rekisteröinti- ja väiteasioissa samalla tavalla 
kuin kansallisissakin hakemuksissa muun 
muassa käyttäen kansallisen viraston kieltä.  

45 §. Pykälässä säädetään asiamiehen käy-
töstä, kun haltijalla ei ole kotipaikkaa Suo-
messa. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
asiamiehen kotipaikkavaatimuksen osalta. 
Nykyisessä pykälässä edellytetään, että mal-
lioikeuden haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa 
Suomessa, tulee olla Suomessa asuva asia-
mies, jolla on oikeus hänen puolestaan ottaa 
vastaan haasteen tiedoksiantoja ja muita 
asiakirjoja mallioikeutta koskevissa asioissa. 
Asiamies on ilmoitettava mallirekisteriin 
merkittäväksi.  

Kotipaikkavaatimusta tulee Euroopan yh-
teisössä noudatettavan palvelujen vapaan tar-
joamisen periaatteen vuoksi laajentaa kos-
kemaan koko Euroopan talousalue. Muutos 
perustuu Euroopan yhteisön perustamissopi-
muksen ja Euroopan talousalueesta tehdyn 
sopimuksen liikkeenperustamisoikeutta kos-
keviin määräyksiin. Ehdotuksen mukaan 
mallin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa 
Suomessa, tulisi olla Euroopan talousalueella 
asuva asiamies, joka on oikeutettu edusta-
maan häntä hakemusta koskevissa asioissa. 
Jos mallin haltijan kotipaikka on Suomessa, 
ei hänellä ole velvollisuutta käyttää asiamies-
tä. 

47 §. Pykälän maksuja koskevaan säännök-
seen ehdotetaan lisättäväksi kansainvälistä 
rekisteröintiä koskeva maksu. Pykälän 
1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että suoritettavien maksujen joukkoon lisä-
tään kansainvälistä rekisteröintiä tarkoittavan 
hakemuksen toimittamismaksu. Jos hakemus 
on ehdotetun 44 b §:n nojalla tehty rekisteri-
viranomaiselle, tämän on lähetettävä se vii-
pymättä kansainväliseen toimistoon. Tällöin 
viranomaisella tulee olla mahdollisuus periä 
lähettämisestä aiheutuvista kuluista erillinen 
toimittamismaksu.  

48 §. Pykälän valtuussäännöstä ehdotetaan 
muutettavaksi. Pykälässä säädetään, mistä 
asioista voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
asetuksella. Pykälän valtuutussäännöstä eh-
dotetaan täsmennettäväksi vastaamaan perus-
tuslain asettamia tarkkarajaisuuden ja yksi-
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tyiskohtaisuuden vaatimuksia. Esityksessä 
ehdotetaan asetuksenantovaltuuden rajaamis-
ta mallioikeusasetuksessa (252/1971) tällä 
hetkellä sisältyviin asiakokonaisuuksiin, jot-
ka luetellaan pykälän 1 momentissa. Pykä-
lään ehdotetaan otettavaksi maininta säädök-
sen antajasta, jona toimisi valtioneuvosto. 
Perustuslakia koskevan hallituksen esityksen 
mukaan olisi selvyyden vuoksi perusteltua 
omaksua käytäntö, jonka mukaan säädöksen 
antaja mainittaisiin asetuksen nimikkeessä. 
Uuden perustuslain tultua voimaan asetukset 
antaa yleensä valtioneuvosto. 

Lisäksi pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
2 momentti, jossa valtuutettaisiin rekisterivi-
ranomainen antamaan yksityiskohtaisia mää-
räyksiä erikseen mainituista seikoista. Malli-
oikeusasetuksen 36 §:ssä säädetään, että re-
kisteriviranomainen antaa tarkemmat määrä-
ykset rekisteröintihakemuksesta ja sen käsit-
telystä, rekisteröityä mallia koskevista asiois-
ta, mallirekisteristä sekä mallioikeusasioissa 
tehtävistä kuulutuksista. Koska uuden perus-
tuslain 80 §:n 2 momentti edellyttää lain ta-
soista valtuutussäännöstä, ehdotetaan pykä-
lässä annettavaksi rekisteriviranomaiselle oi-
keus antaa tarkempia määräyksiä niistä asi-
oista, jotka nyt sisältyvät mallioikeusasetuk-
sen 36 §:ään. Asetuksen säännös esitetään 
tarpeettomana kumottavaksi. 
 
 
3  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset   

Valtioneuvoston asetus 
 

Tarkempia säännöksiä voidaan voimassa 
olevan mallioikeuslain 48 §:n nojalla antaa 
tarvittaessa asetuksella. Kuten edellä 48 §:n 
yhteydessä yksityiskohtaisten perustelujen 
osalta on todettu, esityksessä ehdotetaan täs-
mennettäväksi valtuussäännöksen sanamuo-
toa perustuslain edellyttämällä tavalla.  

Ehdotetut lainmuutokset edellyttävät mal-
lioikeusasetuksen muuttamista. Asetusmuu-
tos sisältää tarkemmat säännökset muun mu-
assa hakemuskirjan sisällöstä, rekisteröintiä 
koskevan kuulutuksen sisällöstä sekä kirjel-
män toimittamisesta. Lisäksi muutoksissa 
huomioidaan siirtyminen mallin rekisteröin-
tihakemuksen kuuluttamismenettelystä mal-

lin rekisteröinnin kuuluttamiseen sekä täs-
mennetään rekisteriviranomaisen tekemää 
uutuustutkimuksen laajuutta. Asetusluonnos 
on tämän esityksen liitteenä. 
 
 
Täytäntöönpanomääräysten julkaiseminen 
 

Esityksessä olevat täytäntöönpanomäärä-
ykset julkaistaan sopimussarjassa Suomen 
säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 
8 §:n mukaisesti, koska ne sisältävät lainsää-
dännön alaan kuuluvan määräyksen ja edel-
lyttävät siten eduskunnan hyväksymistä.  

Esityksen hyväksyminen tarkoittaisi edus-
kunnan toimivallan siirtämistä täytäntöön-
panomääräysten muuttamisen osalta Gene-
ven asiakirjassa tarkoitetulle yleiskokouksel-
le. Täytäntöönpanomääräyksissä on kyse 
yleiseltä merkitykseltään vähäisistä ja lähin-
nä teknisistä määräyksistä, joilla ainoastaan 
täydennetään sopimusmääräyksiä. Lisäksi 
kyse on erityisasiantuntemusta vaativasta eri-
tyisalueesta. Täytäntöönpanomääräyksistä 
tarvitsevat tietoa lähinnä malliasioita hoitavat 
asiamiehet, joten ne koskevat vain selvästi 
rajattua ammattikuntaa. Täytäntöönpanomää-
räysten muuttaminen ei näin ollen jatkossa 
edellyttäisi eduskunnan hyväksymistä eikä 
täytäntöönpanomääräysten julkaiseminen oli-
si enää tarpeen säädöskokoelmalain 8 §:n 
mukaisesti.  

Säädöskokoelmalain 9 §:n mukaisesti täy-
täntöönpanomääräyksistä tultaisiin sopimus-
sarjassa julkaisemaan työ- ja elinkeinominis-
teriön ilmoitus viranomaisesta, jolta olisi saa-
tavissa jäljennös täytäntöönpanomääräyksistä 
ja joka antaisi sopimuksesta tietoja suomeksi 
ja ruotsiksi. Tällaisena viranomaisena toimisi 
Patentti- ja rekisterihallitus.  
 
 
4  Voimaantulo 

Haagin sopimuksen Geneven asiakirja on 
tullut liittymissäännöstensä mukaisesti kan-
sainvälisesti voimaan 23 päivänä joulukuuta 
2003. Niiden valtioiden osalta, jotka ratifioi-
vat sopimuksen tai liittyvät siihen myöhem-
min, sopimus tulee voimaan kolmen kuukau-
den kuluttua siitä, kun valtio on tallettanut ra-
tifioimis- tai liittymiskirjansa, tai jostain 
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myöhemmästä kyseisessä ratifioimis- tai liit-
tymiskirjassa ilmoitetusta ajankohdasta lähti-
en. Suomen osalta sopimus tulisi voimaan 
kolmen kuukauden kuluttua liittymiskirjan 
tallettamisesta. 

Esitykseen sisältyvä mallioikeuslain muut-
tamista koskeva lakiehdotus ehdotetaan tule-
vaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella 
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti 
sopimuksen kanssa. 

Sopimukseen liittymisestä riippumattomien 
mallioikeuslain muutosten eli yksittäisten 
säädösmuutosten ja lakiteknisten täsmennys-
ten osalta ehdotetaan, että ne tulisivat voi-
maan samanaikaisesti kuin sopimukseen liit-
tymisen edellyttämät lainmuutokset tulevat 
voimaan. Tällöin ne tulisivat koskemaan 
myös niitä hakemuksia, jotka ovat vireillä 
ehdotetun lain voimaan tullessa. Ennen lain 
muutosta vireille tulleiden hakemusten osalta 
tämä merkitsee sitä, että kuulutus tapahtuu 
vasta hakemuksen kohteena olevan mallin 
rekisteröinnin yhteydessä. Kuitenkin jos ha-
kemus on kuulutettu ennen lainmuutosta, 
mutta sitä ei ole kuitenkaan vielä ehditty re-
kisteröimään, niin se rekisteröidään vanhojen 
pykälien mukaisesti eli lähtökohtaisesti kah-
den kuukauden väiteajan jälkeen. Hakijan 
näkökulmasta rekisteröinnistä kuuluttami-
seen siirtyminen merkitsee sitä, että rekiste-
röity malli voi väitteen johdosta tulla kumo-
tuksi. Aikaisemmin väiteasia ratkaistiin en-
nen rekisteröintiä, jolloin hakemus saattoi 
tulla hylätyksi väitteen johdosta. Käytännös-
sä hakijan kannalta ei ole kuitenkaan eroa sil-
lä, hylätäänkö rekisteröintihakemus väitteen 
johdosta vai kumotaanko rekisteröinti väit-
teen johdosta. Kummassakaan tapauksessa 
hakija ei voi olla varma yksinoikeudestaan 
ennen kuin mahdolliset väitteet on lainvoi-
maisesti ratkaistu. Myöskään väitteentekijän 
asema ei tosiasiallisesti muutu esitettyjen 
lainmuutosten seurauksena. 

Geneven asiakirja ei sisällä määräyksiä, 
jotka kuuluvat Ahvenenmaan itsehallintolain 
(1144/1991) 18 §:n mukaan maakunnan lain-
säädäntövaltaan. 
 
 
 
 

5  Eduskunnan suostumuksen tar-
peel l isuus ja  käsi t te lyjärjestys  

5.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeel-
lisuus  

Toimivallan jako Euroopan yhteisön ja jä-
senvaltioiden välillä 
 

Geneven asiakirja on jaetun toimivallan 
sopimus eli niin sanottu sekasopimus, jonka 
määräykset kuuluvat osin Euroopan yhteisön 
ja osin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Euroo-
pan yhteisö liittyi asiakirjaan 24 päivänä 
syyskuuta 2007, ja asiakirja tuli voimaan sen 
osalta 1 päivänä tammikuuta 2008. Eduskun-
ta on lausunut yhteisön liittymisestä Geneven 
asiakirjaan 24 päivänä toukokuuta 2006 
(Suuren valiokunnan kokous 28/2006, TaVL 
16/2006 vp). Yhteisön liittyminen Geneven 
asiakirjaan perustui EY:n perustamissopi-
muksen 308 artiklaan. 

Euroopan yhteisön liittymisellä Geneven 
asiakirjaan yhteisömallioikeus kytkettiin Ge-
neven asiakirjan mukaiseen kansainväliseen 
rekisteröintijärjestelmään siten, että kansain-
välisessä rekisteröintihakemuksessa Euroo-
pan yhteisö voidaan nimetä yhdeksi mal-
lisuojan kohdealueeksi. Samalla Euroopan 
yhteisön liittyminen Geneven asiakirjaan 
merkitsi myös sitä, että suomalaiset mallioi-
keuden hakijat saivat oikeuden tehdä kan-
sainvälisiä hakemuksia Geneven asiakirjan 
3 artiklan mukaisesti. Suomen liittymisellä 
Geneven asiakirjaan kytketään Suomen kan-
sallinen mallioikeussuoja Geneven asiakirjan 
mukaiseen kansainväliseen rekisteröintijär-
jestelmään siten, että kansainvälisessä rekis-
teröintihakemuksessa voidaan Suomi nimetä 
yhdeksi mallisuojan kohdealueeksi ja samalla 
mahdollistetaan se, että kansallinen rekisteri-
viranomainen voi ottaa vastaan kansainväli-
siä hakemuksia. Pääsääntöisesti yhteisön liit-
tyminen Haagin sopimuksen Geneven asia-
kirjaan ei vaikuta toimivallan jakoon yhtei-
sön ja jäsenvaltioiden välillä menettelyn 
osalta, sillä yhteisömallijärjestelmä ja kansal-
liset rekisteröintijärjestelmät ovat erillisiä ja 
rinnakkaisia järjestelmiä.  

Haagin sopimuksen Geneven asiakirja kä-
sittelee valtaosin rekisteröintimenettelyä ja 
sen määräykset eivät yleisesti ottaen vaikuta 
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mallioikeuden aineelliseen sisältöön. Asiakir-
jan määräykset kuuluvat näin ollen pääsään-
töisesti Suomen toimivaltaan.  

Euroopan yhteisö on antanut mallioikeuden 
alalla kaksi säännöstä, yhteisömallidirektiivin 
ja yhteisömalliasetuksen, joita on kuvattu 
edellä esityksen yleisperustelujen jaksoissa 
2.2. ja 2.3. Vuoden 1998 mallioikeusdirektii-
villä yhdenmukaistettiin lähinnä jäsenvaltioi-
den mallioikeuden aineellisia seikkoja. Di-
rektiivin johdanto-osan kappaleessa kuusi to-
detaan nimenomaan, että jäsenvaltioilla on 
oltava oikeus vapaasti määrätä mallien rekis-
teröintiä, mallioikeuksien uudistamista ja mi-
tätöimistä koskevista menettelytapasäännök-
sistä. Vuonna 2002 yhteisö antoi yhteisömal-
liasetuksen, jolla luotiin kansallisen mallioi-
keuden rinnalle suoja-alueeltaan laajempi 
koko yhteisön kattava yhteisömalli, joka on 
voimassa koko yhteisön alueella. Asetus ei 
sääntele kansallista mallirekisteröintiä. Siten 
mallien kansallista rekisteröintiä koskevat 
muodolliset vaatimukset ja rekisteröintime-
nettely kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden 
toimivaltaan. Niiltä osin kuin yhteisö on an-
tanut mallioikeuden alalla säännöksiä, toimi-
valta mallioikeuden alalla on siirtynyt yhtei-
sölle.  

Geneven asiakirjan 17 artiklan 3 kohta si-
sältää säännöksen suojan kestosta sekä mah-
dollistaa sopimuspuolen antavan asiassa seli-
tyksen tässä sopimuspuolessa sovellettavasta 
suojan määräajasta. Suojan voimassaoloajas-
ta säädetään mallioikeusdirektiivin 10 artik-
lassa ja siten voidaan katsoa, että Geneven 
asiakirjan 17 artiklan 3 kohdassa määrätyn 
suoja-ajan osalta toimivalta on siirtynyt Eu-
roopan yhteisölle.  
 
Eduskunnan hyväksymistä edellyttävät mää-
räykset 
 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimuk-
set ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka 
sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia mää-
räyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään 
huomattavia taikka vaativat perustuslain mu-
kaan muusta syystä eduskunnan hyväksymi-
sen. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tul-
kintakäytännön mukaan tämä perustuslaissa 

tarkoitettu eduskunnan hyväksymistoimivalta 
kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan lain 
alaan kuuluvat kansainvälisen velvoitteen 
määräykset. Perustuslakivaliokunnan mu-
kaan valtiosopimuksen tai muun kansainväli-
sen velvoitteen määräys on luettava lainsää-
dännön alaan kuuluvaksi, 1) jos se koskee 
jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden 
käyttämistä tai rajoittamista, 2) jos määräys 
muutoin koskee yksilön oikeuksien ja velvol-
lisuuksien perusteita, 3) jos määräyksen tar-
koittamasta asiasta on perustuslain mukaan 
säädettävä lailla tai 4) jos määräyksen tar-
koittamasta asiasta on voimassa lain sään-
nöksiä taikka 5) siitä on Suomessa vallitse-
van käsityksen mukaan säädettävä lailla. Pe-
rustuslakivaliokunnan mukaan kansainväli-
sen velvoitteen määräys kuuluu näiden pe-
rusteiden mukaan lainsäädännön alaan siitä 
riippumatta, onko määräys ristiriidassa tai 
sopusoinnussa Suomessa lailla annetun sään-
nöksen kanssa (ks. PeVL 11, 12 ja 45/2000 
vp). Haagin sopimuksen Geneven asiakirjas-
sa on useita määräyksiä, jotka edellyttävät 
eduskunnan hyväksymistä. 

Asiakirjan 1 artikla sisältää sopimuksessa 
käytetyn henkilön määritelmän ja sen voi-
daan katsoa vaikuttavan välillisesti Geneven 
asiakirjan aineellisten säännösten tulkintaan 
ja soveltamiseen ja kuuluvan siten myös lain-
säädännön alaan.  

Asiakirjan 3 artikla koskee henkilön oike-
utta tehdä kansainvälinen hakemus. Artiklaa 
vastaava säännös ehdotetaan lisättäväksi mal-
lioikeuslain 44 b §:ään. Artikla kuuluu lain-
säädännön alaan. 

Asiakirjan 4 artiklassa määrätään menette-
lystä kansainvälisen hakemuksen tekemisek-
si, josta ehdotetaan säädettäväksi mallioi-
keuslain uudessa 8a luvussa. Artiklassa mah-
dollistetaan myös kansallisen rekisteriviran-
omaisen perimä maksu ja, koska valtion vi-
ranomaisten virkatoimien, palvelujen ja 
muun toiminnan maksullisuuden ja maksujen 
suuruuden yleisistä perusteista tulee perus-
tuslain 81 §:n mukaan säätää lailla, kuuluu 
artikla lainsäädännön alaan. 

Asiakirjan 5 artiklassa määrätään kansain-
välisen hakemuksen sisällöstä. Mallioikeus-
lain uuteen 44 c §:ään ehdotetaan sisällytet-
täväksi säännös, jossa säädetään, että kan-
sainvälinen rekisteröintihakemus on tehtävä 
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kirjallisesti siten kuin erikseen määrätään. 
Lisäksi säädetään, että hakemuksessa tulee 
nimetä ne valtiot tai valtioidenväliset järjes-
töt, joiden alueelle suojaa haetaan. Koska 
mallioikeuslakiin esitetään sisällytettäväksi 
edellä mainittu säännös kansainvälisen ha-
kemuksen sisällöstä, artikla kuuluu lainsää-
dännön alaan. 

Asiakirjan 6 artiklan mukaisella hakemuk-
sen etuoikeusvaatimuksella on merkitystä 
Suomessa voimaan tulevaan mallioikeuden 
alkamisajankohtaan, josta säädetään lailla. 
Artikla kuuluu lainsäädännön alaan. Määrä-
yksen voimaansaattaminen ei kuitenkaan 
edellytä muutoksia lainsäädäntöön. 

Asiakirjan 7 artikla sisältää määräyksen jo-
kaiselle nimetylle sopimuspuolelle vahvistet-
tavista nimeämismaksuista. Sopimispuoli, 
jonka virasto on hakemuksia käsittelevä vi-
rasto, voi antaa pääjohtajalle selityksen siitä, 
että kansainvälisen hakemuksen yhteydessä 
vakiomääräinen nimeämismaksu korvataan 
kyseisen sopimuspuolen osalta yksilöllisellä 
nimeämismaksulla. Esityksessä ehdotetaan, 
että Suomi antaisi tällaisen selityksen. Suo-
messa Patentti- ja rekisterihallituksen suorit-
teista peritään maksuja sen mukaan kuin Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen suoritteista pe-
rittävistä maksuista annetussa laissa sääde-
tään. Valtion viranomaisen palveluiden mak-
sullisuuden ja maksujen suuruuden yleisistä 
perusteista tulee perustuslain mukaan säätää 
lailla. Artikla kuuluu siten lainsäädännön 
alaan.  

Asiakirjan 10 artiklan 3 a kohdan määräys 
vaikuttaa mallioikeuslain rekisteröinnin kuu-
luttamista koskevan 18 §:n soveltamiseen 
kansainvälisiin rekisteröinteihin. Lisäksi ar-
tiklan 5 kohdan b alakohta sisältää määräyk-
sen asiakirjojen salassapidosta. Viranomais-
ten asiakirjojen julkisuudesta säädetään pe-
rustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan lailla.  

Asiakirjan 11 artiklan 1 kohdassa asetetaan 
sopimuspuolelle velvollisuus antaa selitys 
julkaisemisen lykkäämisen kestosta, mikäli 
sopimuspuolen lainsäädännössä säädetään 
mallin julkaisemisen lykkäämisestä ajanjak-
soksi, joka on sopimuksen täytäntöön-
panomääräyksessä määriteltyä 30 kuukauden 
ajanjaksoa lyhyempi. Mallioikeuslain mu-
kaan rekisteröinnin kuulutusta voidaan lykätä 

enintään kuusi kuukautta. Määräys kuuluu si-
ten lainsäädännön alaan. 

Asiakirjan 12 artiklan mukaisesta kieltäy-
tymisilmoituksesta ehdotetaan säädettäväksi 
uudessa mallioikeuslain 44 e §:ssä. Lisäksi 
artiklan 3 kohdan b alakohta koskee mallin 
haltijan käytettävissä olevia oikeussuojakei-
noja. Määräys liittyy perustuslain 21 §:ssä 
säädettyyn oikeusturvaan. Artiklan määräyk-
set kuuluvat siten lainsäädännön alaan.  

Asiakirjan 14 artiklassa määrätään kan-
sainvälisen rekisteröinnin vaikutuksista, josta 
ehdotetaan säädettäväksi mallioikeuslain uu-
dessa 44 d §:ssä. Koska artiklan määräykset 
määrittävät omaisuuden suojan piiriin kuulu-
van mallioikeuden sisältöä ja laajuutta, mää-
räyksen on katsottava koskevan perusoikeuk-
sien käyttöä ja kuuluvan lainsäädännön 
alaan. 

Asiakirjan 15 artiklassa määrätään kan-
sainvälisen rekisteröinnin mitätöimisestä. 
Ehdotettavan mallioikeuslain uuden 44 d §:n 
mukaan kansainväliseen rekisteröintiin so-
velletaan soveltuvin osin tämän lain sään-
nöksiä. Tämän johdosta kansainvälisiin re-
kisteröinteihin sovelletaan myös mallioikeus-
lain 5 luvun säännöksiä mallioikeuden lak-
kaamisesta. Artikla kuuluu lainsäädännön 
alaan, koska siitä on olemassa laintasoisia 
säännöksiä. 

Asiakirjan 17 artiklassa määrätään kan-
sainvälisen rekisteröinnin voimassaoloajasta, 
uudistamisesta sekä suojan kestosta. Suojan 
kestosta sekä uudistamisesta on säädetty mal-
lioikeuslaissa, joten artiklan 1—3 kohta kuu-
luvat lainsäädännön alaan. 

Koska asiakirjan 18 artiklan 2 kohdassa 
määrätään kansainvälisestä rekisteristä annet-
tujen otteiden pätevyydestä kansallisella ta-
solla, kohdan määräys kuuluu lainsäädännön 
alaan. Määräys ei kuitenkaan edellytä muu-
toksia kansalliseen lainsäädäntöön.  

Asiakirjan 21 artiklassa määrätään päätök-
senteosta yleiskokouksessa. Yleiskokous voi 
muuttaa määräenemmistöllä lainsäädännön 
alaan kuuluvia täytäntöönpanomääräyksiä. 
Artikla sisältää näin ollen Suomen täysival-
taisuuteen vaikuttavaa sääntelyä ja kuuluu si-
ten lainsäädännön alaan. 

Asiakirjan 23 artikla koskee varainhoitoa. 
Artiklan 5 kohta kuuluu lainsäädännön alaan, 
koska sen perusteella mahdollistetaan poik-
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keustilanteissa varojen kerääminen liiton jä-
seniltä kertamaksuna ja tällä voidaan sitoa 
eduskunnan budjettivaltaa perustuslain 
94 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Geneven asiakirjan 24 artikla koskee täy-
täntöönpanomääräyksiä. Artikla kuluu lain-
säädännön alaan, koska täytäntöönpanomää-
räykset voivat sisältää lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä. 

Täytäntöönpanomääräysten säännössä 18 
annetaan sopimuspuolelle, jonka virasto on 
tutkiva virasto tai jonka lainsäädäntö sisältää 
määräyksiä, jotka mahdollistavat väitteen te-
kemisen suojan myöntämistä vastaan, mah-
dollisuus ilmoittaa pääjohtajalle, että kan-
sainvälisen rekisteröinnin vaikutuksia koske-
van kieltäytymisilmoituksen tekemiselle 
määrätty määräaika on normaalia pidempi eli 
kuuden kuukauden sijaan 12 kuukautta. Kiel-
täytymisilmoituksen määräajasta ehdotetaan 
säädettäväksi mallioikeuslain uudessa 
44 e §:ssä. Sääntö kuuluu siten lainsäädän-
nön alaan.  

Asiakirjan 25 ja 26 artiklassa määrätään 
Geneven asiakirjan tarkistamisesta ja muut-
tamisesta. Asiakirjan 25 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja määräyksiä voidaan muuttaa 
enemmistöpäätöksellä ja Suomi voi siten tul-
la sidotuksi muutokseen vastoin tahtoaan. 
Artiklat vaikuttavat Suomen täysivaltaisuu-
teen ja kuuluvat siten lainsäädännön alaan 
(PeVL 31/2001 vp).  

Geneven asiakirjaan liittymisen yhteydessä 
esitetään, että Suomi antaisi viisi selitystä. 
Näistä ensimmäinen annettaisiin Geneven 
asiakirjan 7 artiklan 2 kohdan nojalla. Seli-
tyksen mukaan artiklassa tarkoitettu vakio-
määräinen nimeämismaksu korvattaisiin yk-
silöllisellä nimeämismaksulla niissä kansan-
välisissä rekisteröinneissä, joissa Suomi on 
nimetty rekisteröinnin kohdevaltioksi ja nii-
den rekisteröintien uudistamisessa. Toinen 
selitys annettaisiin Geneven asiakirjan 11 ar-
tiklan 1 kohdan nojalla ja siinä todettaisiin, 
että rekisteröinnin kuulutus voidaan lykätä 
enintään kuusi kuukautta siitä päivästä, jona 
rekisteröintihakemus tehtiin, tai josta etuoi-
keutta mallioikeuslain 8 §:n mukaan on pyy-
detty. Kolmanneksi Suomi antaisi Geneven 
asiakirjan 17 artiklan 3 kohdan nojalla seli-
tyksen, jonka mukaan sen lainsäädännössä 
säädetty mallisuojan enimmäiskesto on 

25 vuotta. Jos malli on moniosaisen tuotteen 
osa ja se on tarkoitettu tuotteen korjaamiseksi 
alkuperäiseen muotoon, mallisuojan enim-
mäiskesto on 15 vuotta. Neljännen selityksen 
Suomi antaisi Geneven asiakirjan 5 artiklan 
3 kohtaan perustuen ja täytäntöönpanomää-
räysten säännön 8.1(a) nojalla ja tässä todet-
taisiin, että Suomen nimeävässä kansainväli-
sessä rekisteröintihakemuksessa on ilmoitet-
tava hakemuksen kohteena olevan mallin 
luoja. Mikäli mallioikeuden hakija ei ole 
mallin luoja, hakijan on vahvistettava malli-
oikeuden siirtyminen mallin luojalta hakijal-
le. Lisäksi Suomi antaisi Geneven asiakirjan 
12 artiklan 2 kohtaan perustuen ja täytän-
töönpanomääräysten säännön 18.1 (b) nojalla 
selityksen, että se korvaa kieltäytymisilmoi-
tuksen toimittamiselle kansainväliselle toi-
mistolle määrätyn kuuden kuukauden määrä-
ajan kahdentoista kuukauden määräajalla. 

Selitysten osalta perustuslakivaliokunta on 
pitänyt asianmukaisena, että eduskunta antaa 
nimenomaisella päätöksellään suostumuk-
sensa myös eduskunnan toimivallan alaan 
kuuluvia sopimusmääräyksiä koskevien seli-
tysten ja julistusten antamiseen, jotka vaikut-
tavat Suomen kansainvälisen velvoitteen si-
sältöön tai laajuuteen itse sopimukseen ver-
rattuna (PeVL 15/2004 vp, PeVL 21/2003 
vp, PeVL 9/2003 vp, PeVL 45/2000 vp) 

Selityksistä lainsäädännön alaan kuuluvat 
Geneven asiakirjan 7 artiklan 2 kohdassa ja 
täytäntöönpanmäärysten 18.1 (b) kohdassa 
tarkoitetut selitykset. Nämä lainsäädännön 
alaan kuuluvat selitykset vaikuttavat Suomen 
kansainvälisen velvoitteen sisältöön tai laa-
juuteen itse sopimukseen verrattuna. 
 
5.2 Käsittelyjärjestys  

Kansainvälisen velvoitteen hyväksymisestä 
päätetään perustuslain 94 §:n 2 momentin 
mukaan äänten enemmistöllä. Jos ehdotus 
velvoitteen hyväksymisestä koskee perustus-
lakia, se on kuitenkin hyväksyttävä päätök-
sellä, jota on kannattanut vähintään kaksi 
kolmasosaa annetuista äänistä. Säännökset 
kansainvälisen velvoitteen voimaansaatta-
mista tarkoittavan lakiehdotuksen säätämis-
järjestyksestä ovat perustuslain 95 §:n 2 mo-
mentissa. Tällainen lakiehdotus käsitellään 
pääsäännön mukaan tavallisen lain säätämis-
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järjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee 
perustuslakia tai valtakunnan alueen muut-
tamista, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä 
lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on 
kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa an-
netuista äänistä.  
 
Käyttöpääomarahastoa ja asiakirjan muutta-
mista koskevien määräysten suhde perustus-
lakiin 
 

Asiakirjan 23 artiklan 5 kohdan mukaan 
yleiskokous vahvistaa liiton kunkin jäsenen 
kertamaksun ja maksuehdot siinä tapaukses-
sa, että käyttöpääomarahaston varat käyvät 
riittämättömäksi. Yleiskokous tekee päätök-
sen 21 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti 
määräenemmistöllä, jos päätöstä ei saada ai-
kaan yksimielisesti. Asiakirjan 23 artiklan 5 
kohdan määräys sitoo eduskunnan budjetti-
valtaa ja on ongelmallinen perustuslain täy-
sivaltaisuussäännösten kannalta. 

Geneven asiakirjaa muutetaan pääsääntöi-
sesti sopimuspuolten tarkistuskonferenssissa 
25 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Artiklan 25 
kohdan 2 mukaan 21—23 ja 26 artiklaa voi-
daan kuitenkin muuttaa joko tarkistuskonfe-
renssissa tai yleiskokouksessa 26 artiklan 
määräysten mukaisesti. Asiakirjan 21 artikla 
sisältää määräykset yleiskokouksen kokoon-
panosta, tehtävistä, päätösvaltaisuudesta, 
päätöksenteosta yleiskokouksessa, enemmis-
töistä, istunnoista sekä työjärjestyksestä. 
Asiakirjan 22 artiklassa määrätään kansain-
välisen toimiston hallinnollisista tehtävistä, 
pääjohtajasta, yleiskokouksen muista koko-
uksista kuin istunnoista, kansainvälisen toi-
miston roolista yleiskokouksessa ja muissa 
kokouksissa, konferenssista sekä muista teh-
tävistä. Asiakirjan 23 artikla sisältää määrä-
ykset varainhoidosta ja erityisesti tulo- ja 
menoarviosta, koordinoinnista muiden liitto-
jen tulo- ja menoarvioihin nähden, tulo- ja 
menoarvion rahoituslähteistä, maksujen vah-
vistamisesta, tulo- ja menoarvion suuruudes-
ta, käyttöpääomarahastosta, isäntävaltion 
suorittamasta ennakosta sekä tilintarkastuk-
sesta. Asiakirjan 26 artiklassa määrätään tiet-
tyjen artikloiden muuttamisesta yleiskokouk-
sessa ja erityisesti muutosehdotuksista, 
enemmistöistä sekä voimaantulosta.  

Asiakirjan 26 artiklan 3 kohdassa määrä-
tään artiklamuutosten voimaantulosta. Artik-
lan 3 kohdan a alakohdassa määrätään, että 
lukuun ottamatta b alakohtaa, 1 kohdassa tar-
koitettuihin artikloihin tehty muutos tulee 
voimaan kuukauden kuluessa siitä, kun pää-
johtaja on vastaanottanut kyseessä olevan 
sopimuspuolen valtiosäännön mukaisten me-
nettelytapojen mukaisesti annetun kirjallisen 
hyväksymisilmoituksen kolmelta neljäsosalta 
niistä sopimuspuolista, jotka olivat yleisko-
kouksen jäseniä muutoksen hyväksymisen 
ajankohtana. Artiklan 3 kohdan b alakohdas-
sa määrätään kuitenkin, että 21 artiklan 
yleiskokouksen päätösvaltaisuutta ja päätök-
sentekoa koskevaan 3 tai 4 kohtaan tai tähän 
alakohtaan tehty muutos ei tule voimaan, jos 
jokin sopimuspuoli kuuden kuukauden kulu-
essa sen hyväksymisestä yleiskokouksessa 
ilmoittaa pääjohtajalle, että se ei hyväksy 
muutosta. Asiakirjan 26 artiklan 3 kohdan 
a alakohdassa määrätään siis pääsäännöstä, 
jonka mukaan yleiskokouksessa muutettavat 
artiklat voidaan hyväksyä enemmistöpäätök-
sellä ja 3 kohdan b alakohta muodostaa tähän 
poikkeuksen, joten ainoastaan 21 artiklan 3 
ja 4 kohtien tai 26 artiklan 3 kohdan b ala-
kohdan muuttaminen vaatii yleiskokouksen 
yksimielisyyden.  

Hyväksymällä Geneven asiakirjan Suomi 
näin ollen siirtäisi sopimuksentekovaltaa 
asiakirjassa tarkoitetulle yleiskokoukselle. 
Sopimusmääräyksiä on arvioitava valtion 
täysivaltaisuutta koskevien perustuslain 
säännösten kannalta. 

Perustuslakivaliokunta on arvioidessaan 
esillä olevan kaltaisia määräyksiä kansainvä-
lisen sopimuksen muuttamis- ja täydentämis-
vallasta lähtenyt siitä, että kansainväliseen 
sopimukseen perustuvalle toimielimelle voi-
daan antaa toimivaltaa mukauttaa sopimusta, 
mutta ei muuttaa sitä. Sallittujen mukautus-
ten tulee olla asialliselta merkitykseltään sel-
laisia, että ne eivät vaikuta itse sopimuksen 
luonteeseen eivätkä toisaalta koske asioita, 
jotka perustuslain mukaan edellyttävät edus-
kunnan myötävaikutusta (PeVL 13/1998 vp, 
PeVL 38/2001 vp, PeVL 51/2001 vp, PeVL 
13/2002 vp, PeVL 13/2008 vp). 

Perustuslain säännöksiä Suomen täysival-
taisuudesta tulkittaessa on perustuslain esi-
töiden mukaan otettava huomioon Suomen 
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jäsenyys useissa kansainvälisissä järjestöissä. 
Perustuslakiuudistuksessa sanouduttiin muo-
dollisesti irti sellaisesta muodollisesta tulkin-
nasta, jonka mukaan valtion jäsenyys kan-
sainvälisissä järjestöissä aina merkitsisi val-
tion täysivaltaisuuden rajoitusta. Nykyisen 
kansainvälistymiskehityksen katsottiin päin-
vastoin merkitsevän sitä, että valtion tosiasi-
alliset mahdollisuudet vaikuttaa itseään kos-
keviin päätöksiin riippuvat olennaisesti osal-
listumisesta kansainväliseen yhteistyöhön 
(HE 1/1998 vp, PeVL 13/2008 vp). 

Perustuslain täysivaltaisuussääntely sisältää 
myös 1 §:n 3 momentin, jonka mukaan Suo-
mi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön 
rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi se-
kä yhteiskunnan kehittämiseksi. Tämä sään-
nös toimii yhtenä kiinnekohtana arvioitaessa, 
milloin jokin uusi kansainvälinen velvoite on 
ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuussään-
nösten kanssa. Perustuslain esitöiden mukaan 
on perusteltua lähteä siitä, että sellaiset kan-
sainväliset velvoitteet, jotka ovat tavanomai-
sia nykyaikaisessa kansainvälisessä yhteis-
toiminnassa ja jotka vain vähäisessä määrin 
vaikuttavat valtion täysivaltaisuuteen, eivät 
ole sellaisinaan ristiriidassa valtion täysival-
taisuutta koskevien perustuslain säännösten 
kanssa (HE 1/1998 vp, PeVL 13/2008 vp). 

Geneven asiakirjan 26 artiklasta seuraa, et-
tä yleiskokous voi tehdä asiakirjaan määrä-
enemmistöllä mukautusten ohella muutoksia 
sellaisiin sopimuksessa määrättyihin asioihin, 
jotka perustuslain mukaan edellyttävät edus-
kunnan myötävaikutusta. Perustuslakivalio-
kunnan lausuntokäytännön mukaan tällainen 
toimivallan siirto yleiskokoukselle on ristirii-
dassa perustuslain täysivaltaisuussäännösten 
kanssa.  

Näin ollen eduskunta päättää asiakirjan hy-
väksymisestä perustuslain 94 §:n 2 mo-
mentissa säädetyllä määräenemmistöllä ja 
lain hyväksymisestä perustuslain 95 §:n 
2 momentissa tarkoitetussa supistetussa pe-
rustuslain säätämisjärjestyksessä.  
 
Täytäntöönpanomääräysten suhde perustus-
lakiin 
 

Täytäntöönpanomääräysten osalta merkit-
tävää on, että yleiskokous voi muuttaa niitä 
Geneven asiakirjan 21 artiklan 2a kohdan 

iv alakohdan perusteella. Asiakirjan 21 artik-
lan 4 kohdan a alakohdan mukaan yleiskoko-
us pyrkii tekemään päätöksensä yksimielises-
ti. Kuitenkin artiklan 5 kohdassa määrätään, 
että yleiskokous tekee päätöksensä kahden 
kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä, 
jollei 24 artiklan 2 kohdasta ja 26 artiklan 
2 kohdasta muuta johdu. Täytäntöön-
panomääräyksiä koskevassa 24 artiklan 2 
kohdassa määrätään, että täytäntöön-
panomääräyksissä voidaan täsmentää, että 
tiettyjä täytäntöönpanomääräyksiä voidaan 
muuttaa ainoastaan yksimielisesti tai ainoas-
taan neljän viidesosan enemmistöllä. Tällä 
hetkellä täytäntöönpanomääräyksiin ei ole 
otettu edellä mainittua enemmistövaatimusta, 
joten näin ollen yleiskokouksessa voidaan 
täytäntöönpanomääräyksiä muuttaa kahden 
kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. 

Täytäntöönpanomääräyksiin voi sisältyä 
Suomessa lainsäädännön alaan kuuluviksi 
katsottavia määräyksiä. Tällaisetkin yleisko-
kouksen päätöksellä hyväksytyt täytäntöön-
panomääräykset tulevat Suomea kansainväli-
sesti velvoittaviksi ilman Suomen erikseen 
toteuttamia ratifiointi- tai muita sitoutumis-
toimenpiteitä. Täytäntöönpanomääräyksiä ei 
ole tapana myöskään saattaa erikseen kansal-
lisesti voimaan.  

Vaikka yleiskokouksen hyväksymiin täy-
täntöönpanomääräyksiin sisältyy eduskunnan 
myötävaikutusta edellyttäviä määräyksiä, ei 
yleiskokouksen toimivallassa ole antaa sopi-
muskokonaisuuden puitteita muuttavia saati 
sopimuksen perusluonteeseen tai -tavoittei-
siin vaikuttavia määräyksiä (PeVL 13/2002 
vp).  

Määräenemmistöllä päätettävissä olevat 
täytäntöönpanomääräykset ovat valtion täy-
sivaltaisuuden kannalta merkitykseltään vä-
häisiä (PeVL 51/2000 vp). Täytäntöön-
panomääräyksillä säännellään 24 artiklan 
mukaisesti Geneven asiakirjan täytäntöönpa-
non yksityiskohdista. Näitä ovat erityisesti 
asiat, joista Geneven asiakirjan mukaisesti 
nimenomaan määrätään, muut tämän asiakir-
jan määräyksiä koskevat tai sen täytäntöön-
panon kannalta hyödylliset seikat sekä kaikki 
hallinnolliset vaatimukset, asiat tai menette-
lyt. Jos Geneven asiakirjan määräysten ja 
täytäntöönpanomääräysten välillä on ristirii-
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ta, ovat Geneven asiakirjan määräykset ensi-
sijaisia. 

Geneven asiakirjassa tarkoitettu yleiskoko-
uksen toimivalta sopimuksen täytäntöön-
panomääräysten antamiseen on verraten ta-
vanomainen nykyaikaisessa kansainvälisessä 
yhteistoiminnassa. Toimivaltamääräykset 
vaikuttavat vain vähäisessä määriin määrin 
valtion täysivaltaisuuteen eivätkä ne siten ole 
ristiriidassa perustuslain säännösten kanssa 
valtion täysivaltaisuudesta.  

Esitys on merkityksellinen Suomen täysi-
valtaisuutta ja sopimuksentekovaltaa koske-
vien perustuslain säännösten tulkinnan kan-
nalta. Hallituksen käsityksen mukaan edus-
kunta päättää asiakirjan hyväksymisestä pe-
rustuslain 94 §:n 2 momentissa säädetyllä 
määräenemmistöllä ja lain hyväksymisestä 
perustuslain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetus-
sa supistetussa perustuslain säätämisjärjes-
tyksessä. Esityksestä on siksi hallituksen 
mielestä aiheellista hankkia perustuslakiva-
liokunnan lausunto.  

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 
94 §:n mukaisesti esitetään, että  

Eduskunta hyväksyisi teollismallien kan-
sainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin 

sopimukseen liittyvän, Genevessä 2 päivänä 
heinäkuuta 1999 tehdyn asiakirjan, jäljem-
pänä Geneven asiakirja, siltä osin kuin se 
kuuluu Suomen toimivaltaan, ja 

että Eduskunta hyväksyisi annettavaksi 
seuraavat selitykset: 

”1. Suomi antaa Geneven asiakirjan 7 ar-
tiklan 2 kohdassa tarkoitetun selityksen, jon-
ka mukaan artiklassa viitattu vakiomääräi-
nen nimeämismaksu korvataan yksilöllisellä 
nimeämismaksulla niissä kansainvälisissä 
rekisteröinneissä, joissa Suomi on nimetty 
rekisteröinnin kohdevaltioksi ja niiden rekis-
teröintien uudistamisessa. 

2. Suomi antaa Geneven asiakirjan 12 ar-
tiklan 2 kohdassa ja täytäntöönpanomäärä-
ysten säännön 18.1 (b) kohdassa tarkoitetun 
selityksen, jonka mukaan se korvaa kieltäy-
tymisilmoituksen toimittamiselle kansainväli-
selle toimistolle määrätyn kuuden kuukauden 
määräajan kahdentoista kuukauden määrä-
ajalla.” 
 

Koska sopimukseen sisältyy lainsäädännön 
alaan kuuluvia määräyksiä, annetaan samalla 
Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat la-
kiehdotukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Ge-
neven asiakirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 95 §:n 2 momentissa määrätyl-
lä tavalla, säädetään: 
 

1 § 
Teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä 

koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän 
Genevessä 2 päivänä heinäkuuta 1999 tehdyn 
asiakirjan lainsäädännön alaan kuuluvat mää-
räykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin 
Suomi on niihin sitoutunut. 

2 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella. 
 
 
 

————— 
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2. 

Laki 

mallioikeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/1971) 23 §, 
muutetaan 10 §:n 2 ja 3 momentti, 12, 15 ja 18 §, 18 a §:n 1 momentti, 19 ja 20 §, 21 §:n 

1 momentti, 31 a §:n 1 momentti, 45 §, 47 §:n 1 momentti ja 48 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 2 ja 3 momentti, 18 a §:n 1 momentti, 20 § ja 31 a §:n 

1 momentti laissa 596/2002, 18 ja 45 § osaksi mainitussa laissa 596/2002 sekä 47 §:n 1 mo-
mentti laissa 1215/2002, sekä  

lisätään lakiin uusi 22 a § ja uusi 8 a luku seuraavasti: 
 
 

10 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Hakemuksessa on ilmoitettava mallin luo-
ja. Jos rekisteröintiä hakee muu kuin mallin 
luoja, hakijan on hakemuksessa vahvistetta-
va, että mallioikeus on siirtynyt hänelle. Li-
säksi hakemuksessa on ilmoitettava tuote tai 
tuotteet, joita hakemus koskee. 

Hakemukseen on liitettävä mallin esittävä 
kuva-aineisto. Jos hakija antaa lisäksi malli-
kappaleen ennen kuin rekisteröinnistä 18 §:n 
mukaisesti kuulutetaan, tämän on katsottava 
esittävän mallin.  
 

12 §  
Hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomes-

sa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva 
asiamies, joka on oikeutettu edustamaan hän-
tä hakemusta koskevissa asioissa. 
 

15 §  
Jos hakijan antaman lausuman jälkeen vielä 

on olemassa este hakemuksen hyväksymisel-
le ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausu-
mansa esteestä, hakemus on hylättävä siltä 
osin kuin on olemassa este sen hyväksymi-
selle, jollei ole aihetta antaa hakijalle uutta 
välipäätöstä. 
 
 

18 §  
Jos hakemusasiakirjat ovat säännösten mu-

kaiset eikä estettä hakemuksen hyväksymi-

selle ole, rekisteriviranomaisen on rekisteröi-
tävä malli ja rekisteröinnistä on kuulutettava.  

Hakijan pyynnöstä voidaan mallin rekiste-
röintiä ja sen kuuluttamista kuitenkin lykätä 
enintään kuusi kuukautta siitä päivästä, jona 
rekisteröintihakemus tehtiin, tai josta etuoi-
keutta 8 §:n mukaan on pyydetty. Lykkäys-
pyyntö on esitettävä rekisteröintihakemuk-
sessa. 
 

18 a §  
Väite on tehtävä rekisteriviranomaiselle 

kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun rekisteröinnistä on kuulutettu Mallioi-
keuslehdessä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 §  
Rekisteröintihakemusasiakirjat ovat julki-

sia, jollei niitä hakijan tekemän 18 §:ssä tar-
koitetun lykkäämistä koskevan pyynnön joh-
dosta ole pidettävä salaisina. 

Jos lykkäämistä on pyydetty, tulevat hake-
musasiakirjat julkisiksi pyydetyn määräajan 
päätyttyä, kuitenkin viimeistään kuuden kuu-
kauden kuluttua rekisteröinnin hakemispäi-
västä tai siitä päivästä, josta etuoikeutta 8 §:n 
mukaan on pyydetty. Jos viranomainen tänä 
aikana on päättänyt jättää hakemuksen sillen-
sä tai sen hylätä, asiakirjat tulevat julkisiksi 
vain siinä tapauksessa, että hakija pyytää ha-
kemuksen uudelleen käsiteltäväksi tai hakee 
muutosta. 
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20 §  
Kun 18 a §:n 1 momentissa säädetty väit-

teentekoaika on päättynyt, mallin rekisteröin-
tiä vastaan tehdyt väitteet on otettava käsitte-
lyyn. Käsittelyssä on noudatettava 14—
17 §:n säännöksiä soveltuvin osin. Jos väit-
teentekijä peruuttaa väitteen, asia voidaan 
kuitenkin tutkia, jos siihen on erityistä syytä. 

Jos asiassa on tehty väite, se on annettava 
rekisteröinnin haltijalle tiedoksi. Jollei väite 
ole ilmeisesti perusteeton, on haltijalle lisäksi 
varattava tilaisuus lausuman antamiseen. 

Väitteen käsittelyn jälkeen rekisteriviran-
omainen kumoaa rekisteröinnin siltä osin 
kuin on olemassa este rekisteröinnille. Kun 
päätös rekisteröinnin kumoamisesta on saa-
nut lainvoiman, päätöksestä on kuulutettava. 

Rekisteriviranomainen hylkää väitteen, jos 
rekisteröinnille ei ole estettä.  
 

21 §  
Mallin rekisteröintihakemusta koskevaan 

rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen 
hakija saa hakea muutosta, jos päätös on hä-
nelle vastainen. Rekisteriviranomaisen rekis-
teröintiä vastaan tehdyn väitteen johdosta te-
kemään lopulliseen päätökseen saa hakea 
muutosta se, jolle päätös on vastainen. Jos 
väitteentekijä peruuttaa muutoshakemuksen-
sa, asia voidaan kuitenkin tutkia, mikäli sii-
hen on erityistä syytä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 a § 
Jos rekisteriviranomainen saa 44 a §:ssä 

tarkoitetulta kansainväliseltä toimistolta il-
moituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, 
jonka suojan alkamispäivä on aikaisempi 
kuin samaa mallia koskevan suomalaista 
mallirekisteröintiä koskevan suojan alkamis-
päivä ja kansainvälisen rekisteröinnin tarkoit-
tamat mallit ovat osittain tai kokonaan samat 
kuin suomalaisen mallirekisteröinnin, rekis-
teriviranomaisen tulee poistaa päätöksensä 
suomalaisesta rekisteröinnistä ja ratkaista 
asia uudelleen.  
 
 

31 a §  
Kanne on 31 §:n 2 momentissa tarkoitetus-

sa tapauksessa pantava vireille vuoden kulu-
essa siitä, kun kantaja on saanut tiedon rekis-

teröinnistä ja muista kanteen perusteena ole-
vista seikoista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 a luku 

Mallin kansainvälinen rekisteröinti 

44 a § 
Mallin kansainvälisellä rekisteröinnillä tar-

koitetaan Maailman henkisen omaisuuden 
järjestön kansainvälisen toimiston, jäljempä-
nä kansainvälinen toimisto, suorittamaa mal-
lin rekisteröintiä, joka on toimitettu teollis-
mallien kansainvälistä rekisteröintiä koske-
vaan Haagin sopimukseen liittyvän 2 päivänä 
heinäkuuta 1999 tehdyn Geneven asiakirjan 
mukaisesti. 

Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suo-
messa rekisteriviranomaisena kansainvälistä 
rekisteröintiä koskevista tehtävistä ja pitää 
luetteloa Suomessa voimassa olevista kan-
sainvälisistä rekisteröinneistä.  
 

44 b § 
Suomen kansalainen tai se, jolla on Suo-

messa kotipaikka, asuinpaikka tai todellinen 
ja käytössä oleva teollinen tai kaupallinen 
toimipaikka, voi tehdä hakemuksen kansain-
välisestä rekisteröinnistä kansainväliseen toi-
mistoon tai rekisteriviranomaiselle. 

Rekisteriviranomaiselle tehty hakemus on 
lähetettävä viipymättä kansainväliseen toi-
mistoon. Hakemusta jätettäessä hakijan on 
suoritettava rekisteriviranomaiselle toimitta-
mismaksu. 
 

44 c § 
Kansainvälinen rekisteröintihakemus on 

tehtävä kirjallisesti siten kuin Geneven asia-
kirjassa määrätään.  

Hakemuksessa tulee nimetä ne valtiot tai 
valtioidenväliset järjestöt, joiden alueelle 
suojaa haetaan. Hakemusta tehtäessä hakijan 
on suoritettava kansainväliselle toimistolle 
Geneven asiakirjassa määrätyt maksut. 
 

44 d § 
Mallioikeuden kansainvälisellä rekisteröin-

nillä, joka koskee Suomea, on kansainvälisen 
toimiston antamasta rekisteröintipäivästä lu-
kien sama vaikutus kuin tämän lain mukai-
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sella kansallisella hakemuksella. Kansainvä-
liseen rekisteröintiin sovelletaan soveltuvin 
osin tämän lain säännöksiä ja sen nojalla an-
nettuja säännöksiä. 

Kansainvälinen rekisteröinti voidaan uudis-
taa kansainväliseen toimistoon toimitettaval-
la hakemuksella. 
 

44 e § 
Kun rekisteriviranomainen saa kansainväli-

seltä toimistolta ilmoituksen Suomea koske-
vasta kansainvälisestä rekisteröinnistä, rekis-
teriviranomainen tutkii, onko rekisteröinnille 
estettä. 

Jos rekisteriviranomainen toteaa, ettei kan-
sainvälinen rekisteröinti täytä tämän lain 
mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, se ilmoit-
taa perustellussa kieltäytymisilmoituksessaan 
kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvä-
linen rekisteröinti ole voimassa Suomessa. 
Kieltäytymisilmoitus on toimitettava kan-
sainväliselle toimistolle kahdentoista kuu-
kauden kuluessa kansainvälisen rekisteröin-
nin julkaisemispäivästä. 

Kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla on 
kieltäytymisilmoituksen jälkeen mahdolli-
suus toimittaa rekisteriviranomaisen asetta-
massa määräajassa huomautuksensa tai luo-
pua kansainvälisestä rekisteröinnistä Suomen 
osalta. Jos rekisteröinnin haltijan kieltäyty-
misilmoituksen johdosta antamassa lausu-
massa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden 
perusteella malli täyttäisi tämän lain mukai-
set rekisteröintiedellytykset, rekisteriviran-
omainen tekee päätöksen, ettei kansainväli-
nen rekisteröinti ole voimassa Suomessa tai 
se on voimassa ainoastaan osittain. Lainvoi-
maisesta rekisteröinnin kokonaan tai osittain 
kieltävästä päätöksestä on kuulutettava Mal-
lioikeuslehdessä.  
 

44 f § 
Jos kansainvälistä rekisteröintiä vastaan on 

18 a §:n mukaisessa määräajassa tehty väite, 
rekisteriviranomainen lähettää siitä kansain-
väliselle toimistolle ilmoituksen perustelui-
neen 44 e §:n 2 momentissa tarkoitetussa 
määräajassa.  

Rekisteröinnin haltijalle on varattava mah-
dollisuus antaa määräajassa lausuma väitteen 
johdosta, minkä jälkeen rekisteriviranomai-
nen tutkii väitteen. Jos rekisteriviranomainen 

katsoo, ettei rekisteröinti täytä tämän lain 
mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä, se tekee 
päätöksen, ettei kansainvälinen rekisteröinti 
ole voimassa Suomessa tai se on voimassa 
vain osittain. Rekisteriviranomaisen on hylät-
tävä väite, jos kansainväliselle rekisteröinnil-
le ei ole Suomessa estettä.  

Jos rekisteriviranomainen tehdyn väitteen 
nojalla päättää, ettei kansainvälinen rekiste-
röinti ole voimassa Suomessa tai se on voi-
massa ainoastaan osittain, se tekee siitä mer-
kinnän pitämäänsä luetteloon. Lainvoimai-
sesta rekisteröinnin kokonaan tai osittain 
kieltävästä päätöksestä on kuulutettava Mal-
lioikeuslehdessä.  
 

44 g § 
Rekisteriviranomaisen on ilmoitettava kan-

sainväliselle toimistolle Suomea koskevissa 
kansainvälisissä rekisteröinneissä tapahtuvis-
ta muutoksista.  

Jos malli poistetaan kokonaan tai osittain 
kansainvälisestä rekisteristä, rekisteriviran-
omainen poistaa sen tarvittaessa pitämästään 
luettelosta. Kansainvälisen rekisteröinnin 
voimassaoloa Suomessa koskevista muutok-
sista on kuulutettava Mallioikeuslehdessä.  
 

44 h § 
Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, 

jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa an-
taa lausumansa rekisteriviranomaiselle, hä-
nen tulee käyttää Euroopan talousalueella 
asuvaa asiamiestä. 

 
45 §  

Mallioikeuden haltijalla, jolla ei ole koti-
paikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talo-
usalueella asuva asiamies, jolla on oikeus 
hänen puolestaan ottaa vastaan haasteen tie-
doksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja mal-
lioikeutta koskevissa asioissa, lukuun otta-
matta rikosasioita koskevaa haastetta ja mää-
räystä, jolla asianosainen on velvoitettu hen-
kilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Asia-
mies on ilmoitettava mallirekisteriin merkit-
täväksi. 
 

47 §  
Mallin rekisteröintihakemuksen, rekiste-

röinnin uudistamisen, mallin muuttamisen ja 
yhteisömallihakemuksen yhteydessä on suo-
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ritettava hakemusmaksu, uudistamismaksu, 
mallin muuttamismaksu, yhteisömallihake-
muksen toimittamismaksu ja kansainvälistä 
rekisteröintiä koskevan hakemuksen toimit-
tamismaksu sekä asian laadun mukaan seu-
raavat lisämaksut: luokkamaksu jokaiselta 
tavaraluokalta ensimmäisen jälkeen, yhteis-
rekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensim-
mäisen jälkeen, säilytysmaksu mallikappa-
leen säilytyksestä ja kuulutusmaksu jokaisel-
ta kuvalta ensimmäisen kuvan jälkeen sekä 
eri maksu mallirekisteriin muista seikoista 
tehtävistä merkinnöistä. Uudistamismaksu, 
joka suoritetaan kulumassa olevan rekiste-
röintikauden jälkeen, on suoritettava korotet-
tuna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

48 §  
Tarkemmat säännökset rekisteröintihake-

muksesta, etuoikeudesta, hakemuksen jaka-
misesta, rekisteröintihakemuksen käsittelys-
tä, rekisteröinnin kuuluttamisesta, mallirekis-

teristä sekä rekisteriviranomaisen tehtävistä 
annetaan valtioneuvoston asetuksella. 

Rekisteriviranomainen voi antaa tarkempia 
teknisiä määräyksiä rekisteröintihakemukses-
ta ja sen käsittelystä, rekisteröityä mallia 
koskevista asioista, mallirekisteristä sekä 
mallioikeusasioissa tehtävistä kuulutuksista 
sekä muista niihin verrattavista teknisistä 
seikoista. 

——— 
1. Tämän lain voimaantulosta säädetään 

valtioneuvoston asetuksella. 
2. Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-

viin mallin rekisteröintihakemuksiin sovelle-
taan tämän lain säännöksiä. Kuitenkin sellai-
set rekisteröintihakemukset, joista rekisterivi-
ranomainen on 18 §:n mukaisesti jo kuulut-
tanut, käsitellään ja ratkaistaan tämän lain 
voimaantullessa voimassa olleiden säännös-
ten mukaan. 

3. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 
 

————— 
 

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 
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ALKUMÄÄRÄYKSET 
 

1 artikla 
 

Lyhennetyt ilmaukset 
 

Tässä asiakirjassa tarkoitetaan  
 

i) ”Haagin sopimuksella” Haagin sopimusta 
teollismallien kansainvälisestä tallettamisesta, 
jonka nimi on myöhemmin muutettu ”Haagin 
sopimukseksi teollismallien kansainvälisestä 

INTRODUCTORY PROVISIONS 
 

Article 1 
 

Abbreviated Expressions 
 

For the purposes of this Act:  
 

(i) “the Hague Agreement” means the Ha-
gue Agreement Concerning the International 
Deposit of Industrial Designs, henceforth re-
named the Hague Agreement Concerning the 
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rekisteröinnistä”;  
 

ii) ”tällä asiakirjalla” Haagin sopimusta täs-
sä asiakirjassa esitetyssä muodossa;  

iii) ”täytäntöönpanomääräyksillä” tämän 
asiakirjan täytäntöönpanomääräyksiä;  

iv) ”määrätyllä” täytäntöönpanomääräyk-
sissä määrättyä;  

v) ”Pariisin yleissopimuksella” Pariisissa 
20 päivänä maaliskuuta 1883 allekirjoitettua 
teollisoikeuden suojelemista koskevaa Parii-
sin yleissopimusta, sellaisena kuin se on tar-
kistettuna ja muutettuna;  

vi) ”kansainvälisellä rekisteröinnillä” tämän 
asiakirjan mukaisesti tehtyä teollismallin kan-
sainvälistä rekisteröintiä;  

vii) ”kansainvälisellä hakemuksella” kan-
sainvälistä rekisteröintiä koskevaa hakemus-
ta;  

viii) ”kansainvälisellä rekisterillä” kansain-
välisen toimiston ylläpitämää kansainvälisiä 
rekisteröintejä koskevaa virallista tietoko-
koelmaa; näiden tietojen merkitsemistä edel-
lytetään tässä asiakirjassa tai täytäntöön-
panomääräyksissä tai se sallitaan niissä, riip-
pumatta tietojen tallennusvälineestä;  

ix) ”henkilöllä” luonnollista henkilöä tai oi-
keushenkilöä;  

x) ”hakijalla” henkilöä, jonka nimissä kan-
sainvälinen hakemus tehdään;  

xi) ”haltijalla” henkilöä, jonka nimissä kan-
sainvälinen rekisteröinti on merkitty kansain-
väliseen rekisteriin;  

xii) ”hallitustenvälisellä järjestöllä” halli-
tustenvälistä järjestöä, josta voi tulla tämän 
asiakirjan sopimuspuoli 27 artiklan 1 kohdan 
ii alakohdan mukaisesti;  

xiii) ”sopimuspuolella” tämän asiakirjan 
sopimuspuolena olevaa valtiota tai hallitus-
tenvälistä järjestöä;  

xiv) ”hakijan sopimuspuolella” sopimus-
puolta tai yhtä sopimuspuolista, josta hakijan 
oikeus tehdä kansainvälinen hakemus johtuu 
sillä perusteella, että se täyttää tähän sopi-
muspuoleen nähden vähintään yhden 3 artik-
lassa mainituista edellytyksistä; jos on ole-
massa vähintään kaksi sopimuspuolta, josta 
hakijan oikeus tehdä kansainvälinen hakemus 
johtuu 3 artiklan perusteella, ”hakijan sopi-
muspuolella” tarkoitetaan sitä sopimuspuolta, 
joka mainitaan sellaisena kansainvälisessä 
hakemuksessa;  

International Registration of Industrial De-
signs;  

(ii) ”this Act” means the Hague Agreement 
as established by the present Act;  

(iii) “Regulations” means the Regulations 
under this Act;  

(iv) “prescribed” means prescribed in the 
Regulations;  

(v) “Paris Convention” means the Paris 
Convention for the Protection of Industrial 
Property, signed at Paris on March 20, 1883, 
as revised and amended;  

 
(vi) “international registration” means the 

international registration of an industrial de-
sign effected according to this Act;  

(vii) “international application” means an 
application for international registration;  
 

(viii) “International Register” means the of-
ficial collection of data concerning interna-
tional registrations maintained by the Interna-
tional Bureau, which data this Act or the Re-
gulations require or permit to be recorded, 
regardless of the medium in which such data 
are stored;  

(ix) “person” means a natural person or a 
legal entity;  

(x) “applicant” means the person in whose 
name an international application is filed;  

(xi) “holder” means the person in whose 
name an international registration is recorded 
in the International Register;  

(xii) “intergovernmental organisation” 
means an intergovernmental organisation eli-
gible to become party to this Act in accor-
dance with Article 27(1)(ii);  

(xiii) “Contracting Party” means any State 
or intergovernmental organisation party to 
this Act;  

(xiv) “applicant’s Contracting Party” 
means the Contracting Party or one of the 
Contracting Parties from which the applicant 
derives its entitlement to file an international 
application by virtue of satisfying, in relation 
to that Contracting Party, at least one of the 
conditions specified in Article 3; where there 
are two or more Contracting Parties from 
which the applicant may, under Article 3, de-
rive its entitlement to file an international ap-
plication, “applicant’s Contracting Party” 
means the one which, among those Contract-
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xv) ”sopimuspuolen alueella” sopimuspuo-
lena olevan valtion tapauksessa kyseisen val-
tion aluetta, ja sopimuspuolena olevan halli-
tustenvälisen järjestön tapauksessa aluetta, 
jolla kyseisen hallitustenvälisen järjestön pe-
rustamissopimusta sovelletaan;  
 

xvi) ”virastolla” virastoa, jonka sopimus-
puoli on valtuuttanut antamaan suojan teol-
lismalleille sopimuspuolen alueella;  
 

xvii) ”hakemuksia käsittelevällä virastolla” 
virastoa, joka viran puolesta tutkii sille tehdyt 
teollismallien suojaamista koskevat hake-
mukset ratkaistakseen ainakin sen, täyttävät-
kö teollismallit uutuusvaatimuksen;  

xviii) ”nimeämisellä” pyyntöä saada kan-
sainvälinen rekisteröinti voimaan sopimus-
puolen osalta; lisäksi sillä tarkoitetaan kysei-
sen pyynnön merkitsemistä kansainväliseen 
rekisteriin;  

xix) ”nimetyllä sopimuspuolella” ja ”nime-
tyllä toimistolla” sopimuspuolta ja sopimus-
puolen toimistoa, joita nimeäminen koskee;  
 

xx) ”vuoden 1934 asiakirjalla” Haagin so-
pimusta Lontoossa 2 päivänä kesäkuuta 1934 
allekirjoitetussa asiakirjassa esitetyssä muo-
dossa;  

xxi) ”vuoden 1960 asiakirjalla” Haagin so-
pimusta Haagissa 28 päivänä marraskuuta 
1960 allekirjoitetussa asiakirjassa esitetyssä 
muodossa;  

xxii) ”vuoden 1961 lisäasiakirjalla” Mona-
cossa 18 päivänä marraskuuta 1961 allekirjoi-
tettua asiakirjaa, joka on lisäys vuoden 1934 
asiakirjaan;  

xxiii) ”vuoden 1967 täydennysasiakirjalla” 
Haagin sopimusta Tukholmassa 14 päivänä 
heinäkuuta 1967 allekirjoitetussa asiakirjassa 
esitetyssä muodossa, sellaisena kuin se on 
muutettuna;  

xxiv) ”liitolla” 6 päivänä marraskuuta 1925 
tehdyllä Haagin sopimuksella perustettua 
Haagin liittoa, joka on pysytetty voimassa 
vuosien 1934 ja 1960 asiakirjoilla, vuoden 
1961 lisäasiakirjalla, vuoden 1967 täydennys-
asiakirjalla sekä tällä asiakirjalla;  

xxv) ”yleiskokouksella” 21 artiklan 1 koh-
dan a alakohdassa tarkoitettua yleiskokousta 

ing Parties, is indicated as such in the inter-
national application;  

(xv) “territory of a Contracting Party” 
means, where the Contracting Party is a Sta-
te, the territory of that State and, where the 
Contracting Party is an intergovernmental 
organisation, the territory in which the con-
stituent treaty of that intergovernmental or-
ganisation applies;  

(xvi) “Office” means the agency entrusted 
by a Contracting Party with the grant of pro-
tection for industrial designs with effect in 
the territory of that Contracting Party;  

(xvii) “Examining Office” means an Office 
which ex officio examines applications filed 
with it for the protection of industrial designs 
at least to determine whether the industrial 
designs satisfy the condition of novelty;  

(xviii) “designation” means a request that 
an international registration have effect in a 
Contracting Party; it also means the re-
cording, in the International Register, of that 
request;  

(xix) “designated Contracting Party” and 
‘designated Office’ means the Contracting 
Party and the Office of the Contracting Party, 
respectively, to which a designation applies;  

(xx) “1934 Act” means the Act signed at 
London on June 2, 1934, of the Hague Ag-
reement;  
 

(xxi) “1960 Act” means the Act signed at 
The Hague on November 28, 1960, of the 
Hague Agreement;  
 

(xxii) “1961 Additional Act” means the 
Act signed at Monaco on November 18, 
1961, additional to the 1934 Act;  
 

(xxiii) “Complementary Act of 1967” 
means the Complementary Act signed at 
Stockholm on 14 July 1967, as amended, of 
the Hague Agreement;  
 

(xxiv) “Union” means the Hague Union es-
tablished by the Hague Agreement of No-
vember 6, 1925, and maintained by the 1934 
and 1960 Acts, the 1961 Additional Act, the 
Complementary Act of 1967 and this Act;  
 

(xxv) “Assembly” means the Assembly re-
ferred to in Article 21(1)(a) or any body re-
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tai kyseisen yleiskokouksen korvaavaa elintä; 
xxvi) ”järjestöllä” Maailman henkisen 

omaisuuden järjestöä;  
xxvii) ”pääjohtajalla” järjestön pääjohtajaa;  

 
xxviii) ”kansainvälisellä toimistolla” järjes-

tön kansainvälistä toimistoa;  
xxix) ”ratifioimiskirjalla” myös hyväksy-

miskirjoja. 

placing that Assembly;  
(xxvi) “Organisation” means the World In-

tellectual Property Organisation;  
(xxvii) “Director General” means the Di-

rector General of the Organisation;  
(xxviii) “International Bureau” means the 

International Bureau of the Organisation;  
(xxix) “instrument of ratification” shall be 

construed as including instruments of accep-
tance or approval. 

 
2 artikla 

 
Sopimuspuolten lainsäädännössä ja eräissä 

kansainvälisissä sopimuksissa annetun muun 
suojan sovellettavuus 

 
1. [Sopimuspuolten lainsäädäntö ja eräät 

kansainväliset sopimukset] Tämän asiakirjan 
määräykset eivät vaikuta sopimuspuolen lain-
säädännössä mahdollisesti annetun laajem-
man suojan soveltamiseen, eivätkä ne vaikuta 
millään tavalla taideteoksille ja taideteollisille 
teoksille kansainvälisissä tekijänoikeussopi-
muksissa ja -yleissopimuksissa annettuun 
suojaan tai teollismalleille Maailman kauppa-
järjestön perustamissopimukseen liitetyssä 
teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liitty-
vistä näkökohdista tehdyssä sopimuksessa 
annettuun suojaan.  

2. [Velvollisuus noudattaa Pariisin yleisso-
pimusta] Kunkin sopimuspuolen on noudatet-
tava Pariisin yleissopimuksen teollismalleja 
koskevia määräyksiä. 

Article 2 
 
Applicability of Other Protection Accorded 
by Laws of Contracting Parties and by Cer-

tain International Treaties 
 

1. [Laws of Contracting Parties and Cer-
tain International Treaties] The provisions of 
this Act shall not affect the application of any 
greater protection which may be accorded by 
the law of a Contracting Party, nor shall they 
affect in any way the protection accorded to 
works of art and works of applied art by in-
ternational copyright treaties and conven-
tions, or the protection accorded to industrial 
designs under the Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property 
Rights annexed to the Agreement Establish-
ing the World Trade Organisation.  

2. [Obligation to Comply with the Paris 
Convention] Each Contracting Party shall 
comply with the provisions of the Paris Con-
vention which concern industrial designs. 

 
I LUKU 

 
KANSAINVÄLINEN HAKEMUS JA 

KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI 
 

3 artikla 
 

Oikeus tehdä kansainvälinen hakemus 
 
 

Henkilöllä, joka on sopimuspuolena olevan 
valtion kansalainen tai sopimuspuolena ole-
van hallitustenvälisen järjestön jäsenvaltion 
kansalainen, tai jolla on kotipaikka, asuin-
paikka tai todellinen ja toiminnassa oleva te-
ollinen tai kaupallinen liike sopimuspuolen 
alueella, on oikeus tehdä kansainvälinen ha-

CHAPTER I 
 
INTERNATIONAL APPLICATION AND 

INTERNATIONAL REGISTRATION 
 

Article 3 
 
Entitlement to File an International Applica-

tion 
 

Any person that is a national of a State that 
is a Contracting Party or of a State member 
of an intergovernmental organisation that is a 
Contracting Party, or that has a domicile, a 
habitual residence or a real and effective in-
dustrial or commercial establishment in the 
territory of a Contracting Party, shall be enti-
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kemus. tled to file an international application 
 

4 artikla 
 

Menettely kansainvälisen hakemuksen teke-
miseksi 

 
1. [Hakemuksen tekeminen suoraan tai vä-

lillisesti] a) Kansainvälinen hakemus voidaan 
hakijan valinnan mukaan tehdä joko suoraan 
kansainväliseen toimistoon tai hakijan sopi-
muspuolen viraston kautta.  

b) Sen estämättä, mitä a alakohdassa määrä-
tään, sopimuspuoli voi antaa pääjohtajalle se-
lityksen, jonka mukaan kansainvälisiä hake-
muksia ei voida tehdä sen viraston kautta.  
 

2. [Välitysmaksu tehdessä hakemus välilli-
sesti] Sopimuspuolen virasto voi edellyttää, 
että hakija maksaa sille välitysmaksun sen 
kautta tehdyistä kansainvälisistä hakemuksis-
ta. 

Article 4 
 
Procedure for Filing the International Appli-

cation 
 

1. [Direct or Indirect Filing] (a) The inter-
national application may be filed, at the op-
tion of the applicant, either directly with the 
International Bureau or through the Office of 
the applicant’s Contracting Party.  

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any 
Contracting Party may, in a declaration, no-
tify the Director General that international 
applications may not be filed through its Of-
fice.  

2. [Transmittal Fee in Case of Indirect Fil-
ing] The Office of any Contracting Party may 
require that the applicant pay a transmittal 
fee to it, for its own benefit, in respect of any 
international application filed through it. 

 
5 artikla 

 
Kansainvälisen hakemuksen sisältö 

 
1) [Kansainvälisen hakemuksen pakollinen 

sisältö] Kansainvälinen hakemus laaditaan 
määrätyllä kielellä tai yhdellä määrätyistä 
kielistä, ja se sisältää tai siihen liitetään:  
 

i) tämän asiakirjan mukaista kansainvälistä 
rekisteröintiä koskeva pyyntö;  

ii) määrätyt hakijaa koskevat tiedot;  
 

iii) määrätty määrä jäljennöksiä kansainvä-
lisen hakemuksen kohteena olevan teollismal-
lin kuvasta tai hakijan valinnan mukaan use-
asta erilaisesta kuvasta, jotka on esitetty mää-
rätyllä tavalla; jos teollismalli on kaksiulot-
teinen ja jos 5 kohdan mukaisesti haetaan jul-
kaisemisen lykkäämistä, kansainväliseen ha-
kemukseen voidaan kuvien sijasta liittää mää-
rätty määrä teollismallin mallikappaleita;  
 
 
 
 

iv) määräysten mukainen maininta tuottees-
ta tai tuotteista, jotka muodostavat teollismal-
lin tai joiden osalta teollismallia on käytettä-

Article 5 
 

Contents of the International Application 
 

1. [Mandatory Contents of the Interna-
tional Application] The international applica-
tion shall be in the prescribed language or 
one of the prescribed languages and shall 
contain or be accompanied by  

(i) a request for international registration 
under this Act;  

(ii) the prescribed data concerning the ap-
plicant;  

(iii) the prescribed number of copies of a 
reproduction or, at the choice of the appli-
cant, of several different reproductions of the 
industrial design that is the subject of the in-
ternational application, presented in the pre-
scribed manner; however, where the indus-
trial design is two-dimensional and a request 
for deferment of publication is made in ac-
cordance with paragraph (5), the interna-
tional application may, instead of containing 
reproductions, be accompanied by the pre-
scribed number of specimens of the industrial 
design;  

(iv) an indication of the product or products 
which constitute the industrial design or in 
relation to which the industrial design is to be 



 HE 225/2008 vp  
  

 

44 

vä;  
v) maininta nimetyistä sopimuspuolista;  

 
vi) määrätyt maksut;  
vii) mahdolliset muut määrätyt tiedot.  
2. [Muut kansainvälisen hakemuksen sisäl-

tämät pakolliset tiedot] a) Sopimuspuoli, jon-
ka virasto on hakemuksia käsittelevä virasto 
ja jonka lainsäädännössä edellytetään sopi-
muspuolen tähän asiakirjaan liittymisen ajan-
kohtana, että suojan antamista teollismallille 
koskevan hakemuksen on sisällettävä jokin 
b alakohdassa mainituista tiedoista, jotta ky-
seiselle hakemukselle voidaan kyseisen lain-
säädännön nojalla vahvistaa saapumispäivä, 
voi antaa pääjohtajalle selityksen, jossa vaa-
dittavat tiedot ilmoitetaan.  

b) Tiedot, jotka voidaan ilmoittaa a alakoh-
dan mukaisesti, ovat seuraavat:  

i) hakemuksen kohteena olevan teollismal-
lin luojan henkilöllisyyttä koskevat tiedot;  
 

ii) lyhyt kuvaus hakemuksen kohteena ole-
van teollismallin kuvasta tai tunnuspiirteistä;  
 
 

iii) vaatimus.  
c) Jos kansainvälinen hakemuksessa nime-

tään a alakohdan mukaisen selityksen antanut 
sopimuspuoli, hakemuksen on sisällettävä 
myös kaikki selityksen kohteena tiedot mää-
rätyllä tavalla.  
 

3. [Kansainvälisen hakemuksen muu mah-
dollinen sisältö] Kansainväliseen hakemuk-
seen voi sisältyä tai olla liitettynä täytäntöön-
panomääräyksissä täsmennettyjä muita tieto-
ja.  

4. [Useita teollismalleja samassa kansain-
välisessä hakemuksessa] Kansainvälinen ha-
kemus voi määrättyjen edellytysten täyttyessä 
sisältää useampia teollismalleja.  
 

5. [Julkaisemisen lykkäämistä koskeva 
pyyntö] Kansainvälinen hakemus voi sisältää 
pyynnön julkaisemisen lykkäämiseksi. 

used, as prescribed;  
(v) an indication of the designated Con-

tracting Parties;  
(vi) the prescribed fees;  
(vii) any other prescribed particulars.  
2. [Additional Mandatory Contents of the 

International Application] (a) Any Contract-
ing Party whose Office is an Examining Of-
fice and whose law, at the time it becomes 
party to this Act, requires that an application 
for the grant of protection to an industrial de-
sign contain any of the elements specified in 
subparagraph (b) in order for that application 
to be accorded a filing date under that law 
may, in a declaration, notify the Director Ge-
neral of those elements.  
 

(b) The elements that may be notified pur-
suant to subparagraph (a) are the following:  

(i) indications concerning the identity of 
the creator of the industrial design that is the 
subject of that application;  

(ii) a brief description of the reproduction 
or of the characteristic features of the indus-
trial design that is the subject of that applica-
tion;  

(iii) a claim.  
(c) Where the international application con-

tains the designation of a Contracting Party 
that has made a notification under subpara-
graph (a), it shall also contain, in the pre-
scribed manner, any element that was the 
subject of that notification.  

3. [Other Possible Contents of the Interna-
tional Application] The international applica-
tion may contain or be accompanied by such 
other elements as are specified in the Regula-
tions.  

4. [Several Industrial Designs in the Same 
International Application] Subject to such 
conditions as may be prescribed, an interna-
tional application may include two or more 
industrial designs.  

5. [Request for Deferred Publication] The 
international application may contain a re-
quest for deferment of publication. 
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6 artikla 
 

Etuoikeus 
 

1. [Etuoikeuden vaatiminen] a) Kansainvä-
linen hakemus voi sisältää ilmoituksen, jolla 
vaaditaan Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan 
nojalla etuoikeutta, joka perustuu jossakin 
yleissopimuksen sopimuspuolena olevassa 
maassa tai jonkin tällaisen maan osalta taikka 
Maailman kauppajärjestön jäsenessä tai jon-
kin tällaisen jäsenen osalta tehtyyn yhteen tai 
useampaan aikaisempaan hakemukseen.  

b) Täytäntöönpanomääräyksissä voidaan 
määrätä, että a alakohdassa tarkoitettu ilmoi-
tus voidaan tehdä kansainvälisen hakemuksen 
tekemisen jälkeen. Täytäntöönpanomääräyk-
sissä on tällaisessa tapauksessa määrättävä, 
mihin mennessä ilmoitus voidaan tehdä.  

2. [Kansainvälinen hakemus etuoikeusvaa-
timuksen perustana] Kansainvälisen hake-
muksen on vastattava saapumispäivästään ja 
hakemuksen myöhemmästä käsittelystä riip-
pumatta Pariisin yleissopimuksen 4 artiklassa 
tarkoitettua asianmukaisessa järjestyksessä 
tehtyä hakemusta. 

Article 6 
 

Priority 
 

1. [Claiming of Priority] (a) The interna-
tional application may contain a declaration 
claiming, under Article 4 of the Paris Con-
vention, the priority of one or more earlier 
applications filed in or for any country party 
to that Convention or any Member of the 
World Trade Organisation.  
 
 

(b) The Regulations may provide that the 
declaration referred to in subparagraph (a) 
may be made after the filing of the interna-
tional application. In such case, the Regula-
tions shall prescribe the latest time by which 
such declaration may be made.  

2. [International Application Serving as a 
Basis for Claiming Priority] The interna-
tional application shall, as from its filing date 
and whatever may be its subsequent fate, be 
equivalent to a regular filing within the mea-
ning of Article 4 of the Paris Convention. 

 
7 artikla 

 
Nimeämismaksut 

 
1. [Määrätty nimeämismaksu] Määrätyt 

maksut sisältävät nimeämismaksun, joka vah-
vistetaan jokaiselle nimetylle sopimuspuolel-
le, jollei 2 kohdasta muuta johdu.  

2. [Yksilöllinen nimeämismaksu] Sopimus-
puoli, jonka virasto on hakemuksia käsittele-
vä virasto, ja sopimuspuoli, joka on hallitus-
tenvälinen järjestö, voi antaa pääjohtajalle se-
lityksen, jonka mukaan sellaisen kansainväli-
sen hakemuksen yhteydessä, jossa se on ni-
metty, ja tällaisesta kansainvälisestä hake-
muksesta johtuvan kansainvälisen rekiste-
röinnin uudistamisen yhteydessä 1 kohdassa 
tarkoitettu määrätty nimeämismaksu korva-
taan yksilöllisellä nimeämismaksulla, jonka 
määrä mainitaan selityksessä ja jota voidaan 
muuttaa antamalla uusi selitys. Kyseinen so-
pimuspuoli voi vahvistaa kyseisen määrän al-
kuperäiselle suoja-ajalle ja kullekin uudiste-
tulle suoja-ajalle tai sopimuspuolen sallimalle 
suoja-ajan enimmäispituudelle. Tämä määrä 

Article 7 
 

Designation Fees 
 

1. [Prescribed Designation Fee] The pre-
scribed fees shall include, subject to para-
graph (2), a designation fee for each desig-
nated Contracting Party.  

2. [Individual Designation Fee] Any Con-
tracting Party whose Office is an Examining 
Office and any Contracting Party that is an 
intergovernmental organisation may, in a de-
claration, notify the Director General that, in 
connection with any international application 
in which it is designated, and in connection 
with the renewal of any international regis-
tration resulting from such an international 
application, the prescribed designation fee re-
ferred to in paragraph (1) shall be replaced 
by an individual designation fee, whose 
amount shall be indicated in the declaration 
and can be changed in further declarations. 
The said amount may be fixed by the said 
Contracting Party for the initial term of pro-
tection and for each term of renewal or for 
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ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin määrä, 
jonka kyseisen sopimuspuolen virasto on oi-
keutettu ottamaan vastaan hakijalta suojan an-
tamiseksi vastaavaksi ajaksi samalle määrälle 
teollismalleja, kyseisen määrän ollessa pie-
nempi kansainvälisestä menettelystä johtuvi-
en säästöjen vuoksi.  
 
 
 

3. [Nimeämismaksujen siirtäminen] Kan-
sainvälinen toimisto siirtää 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut nimeämismaksut niille sopimus-
puolille, joiden osalta maksut on suoritettu. 

the maximum period of protection allowed 
by the Contracting Party concerned. How-
ever, it may not be higher than the equivalent 
of the amount which the Office of that Con-
tracting Party would be entitled to receive 
from an applicant for a grant of protection for 
an equivalent period to the same number of 
industrial designs, that amount being dimin-
ished by the savings resulting from the inter-
national procedure.  

3. [Transfer of Designation Fees] The des-
ignation fees referred to in paragraphs (1) 
and (2) shall be transferred by the Interna-
tional Bureau to the Contracting Parties in re-
spect of which those fees were paid. 

 
8 artikla 

 
Puutteiden korjaaminen 

 
1. [Kansainvälisen hakemuksen tutkiminen] 

Jos kansainvälinen toimisto havaitsee, että 
kansainvälinen hakemus ei sen vastaanotto-
hetkellä täytä tämän asiakirjan ja täytäntöön-
panomääräysten vaatimuksia, se kehottaa ha-
kijaa tekemään vaadittavat korjaukset asetet-
tavan määräajan kuluessa.  
 

2. [Korjaamatta jätetyt puutteet] a) Jos ha-
kija ei noudata kehotusta määräajassa, kan-
sainvälinen hakemus katsotaan jätetyksi sil-
lensä, jollei b alakohdasta muuta johdu.  
 

b) Kun on kyse 5 artiklan 2 kohtaan tai so-
pimuspuolen täytäntöönpanomääräysten mu-
kaisesti pääjohtajalle ilmoittamaan erityisvaa-
timukseen liittyvästä puutteesta, kansainväli-
nen hakemus katsotaan tehdyksi ilman kysei-
sen sopimuspuolen nimeämistä, jos hakija ei 
noudata kehotusta määräajassa. 

Article 8 
 

Correction of Irregularities 
 

1. [Examination of the International Appli-
cation] If the International Bureau finds that 
the international application does not, at the 
time of its receipt by the International Bu-
reau, fulfill the requirements of this Act and 
the Regulations, it shall invite the applicant 
to make the required corrections within the 
prescribed time limit.  

2. [Irregularities Not Corrected] (a) If the 
applicant does not comply with the invitation 
within the prescribed time limit, the interna-
tional application shall, subject to subpara-
graph (b), be considered abandoned.  

(b) In the case of an irregularity which re-
lates to Article 5(2) or to a special require-
ment notified to the Director General by a 
Contracting Party in accordance with the 
Regulations, if the applicant does not comply 
with the invitation within the prescribed time 
limit, the international application shall be 
deemed not to contain the designation of that 
Contracting Party. 

 
9 artikla 

 
Kansainvälisen hakemuksen saapumispäivä 

  
1. [Suoraan tehty kansainvälinen hakemus] 

Jos kansainvälinen hakemus tehdään suoraan 
kansainväliseen toimistoon, saapumispäivänä 
pidetään päivää, jona kansainvälinen toimisto 
vastaanottaa kansainvälisen hakemuksen, 

Article 9 
 
Filing Date of the International Application 

 
1. [International Application Filed Di-

rectly] Where the international application is 
filed directly with the International Bureau, 
the filing date shall, subject to paragraph (3), 
be the date on which the International Bureau 
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jollei 3 kohdasta muuta johdu.  
2. [Välillisesti tehty kansainvälinen hake-

mus] Jos kansainvälinen hakemus tehdään 
hakijan sopimuspuolen viraston kautta, saa-
pumispäivä vahvistetaan määrätyllä tavalla.  
 

3. [Kansainvälinen hakemus, jossa on tiet-
tyjä puutteita] Jos kansainväliseen hakemuk-
seen sisältyy sen kansainväliseen toimistoon 
saapumispäivänä puute, joka määräysten mu-
kaan johtaa kansainvälisen hakemuksen saa-
pumispäivän lykkäämiseen, saapumispäivänä 
pidetään päivää, jona kansainvälinen toimisto 
vastaanottaa puutteen korjauksen. 

receives the international application.  
2. [International Application Filed Indi-

rectly] Where the international application is 
filed through the Office of the applicant’s 
Contracting Party, the filing date shall be de-
termined as prescribed.  

3. [International Application with Certain 
Irregularities] Where the international appli-
cation has, on the date on which it is received 
by the International Bureau, an irregularity 
which is prescribed as an irregularity entail-
ing a postponement of the filing date of the 
international application, the filing date shall 
be the date on which the correction of such 
irregularity is received by the International 
Bureau.  
 

 
 

10 artikla (1) 
 
Kansainvälinen rekisteröinti, kansainvälisen 
rekisteröinnin päivämäärä, kansainvälisen 

rekisteröinnin julkaiseminen ja salassa pidet-
tävät jäljennökset 

 
1. [Kansainvälinen rekisteröinti] Kansain-

välinen toimisto rekisteröi jokaisen kansain-
välisen hakemuksen kohteena olevan teollis-
mallin välittömästi kansainvälisen hakemuk-
sen saatuaan tai, jos 8 artiklan nojalla vaadi-
taan korjauksia, välittömästi vaaditut korjauk-
set saatuaan. Rekisteröinti tehdään riippumat-
ta siitä, lykätäänkö julkaisemista 11 artiklan 
nojalla.  

2. [Kansainvälisen rekisteröinnin päivä] a) 
Kansainvälisen rekisteröinnin päivämääränä 
pidetään kansainvälisen hakemuksen saapu-
mispäivää, jollei b alakohdasta muuta johdu.  

b) Jos kansainväliseen hakemukseen sisäl-
tyy sen kansainväliseen toimistoon saapumis-
päivänä puute, joka liittyy 5 artiklan 2 koh-
taan, kansainvälisen rekisteröinnin päivämää-
ränä pidetään päivää, jona kansainvälinen 
toimisto vastaanottaa kyseisen puutteen kor-

Article 10 (2) 
 
International Registration, Date of the Inter-
national Registration, Publication and Con-
fidential Copies of the International Regis-

tration 
 

1. [International Registration] The Interna-
tional Bureau shall register each industrial 
design that is the subject of an international 
application immediately upon receipt by it of 
the international application or, where cor-
rections are invited under Article 8, immedi-
ately upon receipt of the required corrections. 
The registration shall be effected whether or 
not publication is deferred under Article 11. 

2. [Date of the International Registration] 
(a) Subject to subparagraph (b), the date of 
the international registration shall be the fil-
ing date of the international application.  

(b) Where the international application has, 
on the date on which it is received by the In-
ternational Bureau, an irregularity which re-
lates to Article 5(2), the date of the interna-
tional registration shall be the date on which 
the correction of such irregularity is received 

                                                 
1 Hyväksyessään 10 artiklan diplomaattikonferenssi katsoi, etteivät tämän artiklan määräykset estä haki-
jaa tai haltijaa taikka sellaista henkilöä, jolla on hakijan tai haltijan suostumus, saamasta oikeutta tutus-
tua kansainväliseen hakemukseen tai kansainväliseen rekisteröintiin. 
2 When adopting Article 10, the Diplomatic Conference understood that nothing in this Article pre-
cludes access to the international application or the international registration by the applicant or the 
holder or a person having the consent of the applicant or the holder. 
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jauksen, tai kansainvälisen hakemuksen saa-
pumispäivää sen mukaan, kumpi ajankohta 
on myöhempi.  

3. [Julkaiseminen] a) Kansainvälinen toi-
misto julkaisee kansainvälisen rekisteröinnin. 
Tällaista julkaisemista pidetään kaikkien so-
pimuspuolten alueella riittävänä julkaisemi-
sena, eikä haltijalta vaadita muuta julkista-
mista.  

b) Kansainvälinen toimisto lähettää jäljen-
nöksen julkaistusta kansainvälisestä rekiste-
röinnistä kullekin nimetylle virastolle.  

4. [Salassapito ennen julkaisemista] Kan-
sainvälinen toimisto pitää kaikki kansainväli-
set hakemukset ja kansainväliset rekisteröin-
nit salassa ennen niiden julkaisemista, jollei 
5 kohdasta ja 11 artiklan 4 kohdan b alakoh-
dasta muuta johdu.  

5. [Salassa pidettävät jäljennökset] a) Kan-
sainvälinen toimisto lähettää välittömästi re-
kisteröinnin jälkeen jäljennöksen kansainväli-
sestä rekisteröinnistä sekä kansainväliseen 
hakemukseen mahdollisesti liitetystä asiaan-
kuuluvasta lausunnosta, asiakirjasta tai malli-
kappaleesta kullekin virastolle, joka on il-
moittanut kansainväliselle toimistolle halua-
vansa saada tällaisen jäljennöksen ja joka on 
nimetty kansainvälisessä hakemuksessa.  

b) Viraston on pidettävä siihen asti, kunnes 
kansainvälinen toimisto julkaisee kansainvä-
lisen rekisteröinnin, salassa kaikki kansainvä-
liset rekisteröinnit, joista kansainvälinen toi-
misto on lähettänyt sille jäljennöksen, ja se 
voi käyttää jäljennöstä ainoastaan tutkiakseen 
kansainvälistä rekisteröintiä ja teollismallien 
suojaa koskevaa hakemusta, joka on tehty sii-
nä sopimuspuolessa tai sille sopimuspuolelle, 
jonka osalta toimisto on toimivaltainen. Eri-
tyisesti se ei saa luovuttaa tietoja tällaisen 
kansainvälisen rekisteröinnin sisällöstä kenel-
lekään toimiston ulkopuoliselle henkilölle 
kansainvälisen rekisteröinnin haltijaa lukuun 
ottamatta, paitsi sellaista hallinnollista tai oi-
keuskäsittelyä varten, joka liittyy kiistaan oi-
keudesta jättää se kansainvälinen hakemus, 
joka on kansainvälisen rekisteröinnin perus-
tana. Tällaisen hallinnollisen tai oikeuskäsit-
telyn tapauksessa kansainvälisen rekisteröin-
nin sisältöä koskevia tietoja voidaan luovuttaa 
luottamuksellisesti ainoastaan käsittelyn osa-
puolille, jotka ovat velvollisia noudattamaan 
luovutettujen tietojen salassapitovaatimusta. 

by the International Bureau or the filing date 
of the international application, whichever is 
the later. 

3. [Publication] (a) The international regis-
tration shall be published by the International 
Bureau. Such publication shall be deemed in 
all Contracting Parties to be sufficient public-
ity, and no other publicity may be required of 
the holder.  

(b) The International Bureau shall send a 
copy of the publication of the international 
registration to each designated Office.  

4. [Maintenance of Confidentiality Before 
Publication] Subject to paragraph (5) and Ar-
ticle 11(4)(b), the International Bureau shall 
keep in confidence each international appli-
cation and each international registration un-
til publication.  

5. [Confidential Copies] (a) the Interna-
tional Bureau shall, immediately after regis-
tration has been effected, send a copy of the 
international registration, along with any re-
levant statement, document or specimen ac-
companying the international application, to 
each Office that has notified the International 
Bureau that it wishes to receive such a copy 
and has been designated in the international 
application.  

(b) The Office shall, until publication of 
the international registration by the Interna-
tional Bureau, keep in confidence each inter-
national registration of which a copy has 
been sent to it by the International Bureau 
and may use the said copy only for the pur-
pose of the examination of the international 
registration and of applications for the pro-
tection of industrial designs filed in or for the 
Contracting Party for which the Office is 
competent. In particular, it may not divulge 
the contents of any such international regis-
tration to any person outside the Office other 
than the holder of that international registra-
tion, except for the purposes of an adminis-
trative or legal proceeding involving a con-
flict over entitlement to file the international 
application on which the international regis-
tration is based. In the case of such an admin-
istrative or legal proceeding, the contents of 
the international registration may only be 
disclosed in confidence to the parties in-
volved in the proceeding who shall be bound 
to respect the confidentiality of the disclo-
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sure.  
 

11 artikla 
 

Julkaisemisen lykkääminen 
 

1. [Julkaisemisen lykkäämistä koskevat so-
pimuspuolen lainsäädännön säännökset] a) 
Jos sopimuspuolen lainsäädännössä säädetään 
teollismallin julkaisemisen lykkäämisestä 
ajanjaksoksi, joka on määrättyä ajanjaksoa 
lyhyempi, kyseisen sopimuspuolen on annet-
tava pääjohtajalle selitys, jossa ilmoitetaan 
lykkäyksen sallittu kesto.  
 

b) Jos sopimuspuolen lainsäädännössä ei 
säädetä teollismallin julkaisemisen lykkäämi-
sestä, kyseisen sopimuspuolen on annettava 
pääjohtajalle asiaa koskeva selitys.  
 

2. [Julkaisemisen lykkääminen] Jos kan-
sainvälinen hakemus sisältää julkaisemisen 
lykkäämistä koskevan pyynnön, julkaisemi-
nen toteutetaan,  

i) jos yksikään kansainvälisessä hakemuk-
sessa nimetyistä sopimuspuolista ei ole anta-
nut 1 kohdan mukaista selitystä määrätyn 
ajanjakson kuluttua, tai  

ii) jos jokin kansainvälisessä hakemuksessa 
nimetyistä sopimuspuolista on antanut 1 koh-
dan a alakohdan mukaisen selityksen tällai-
sessa selityksessä ilmoitetun ajanjakson ku-
luttua tai silloin, kun on olemassa useampi 
kuin yksi tällainen nimetty sopimuspuoli, nii-
den selityksissä ilmoitetun lyhyimmän ajan-
jakson kuluttua.  

3. [Lykkäyspyyntöjen käsittely silloin, kun 
lykkääminen ei ole mahdollista sovellettavan 
lainsäädännön nojalla] Jos julkaisemisen 
lykkäämistä on pyydetty ja jokin kansainväli-
sessä hakemuksessa nimetyistä sopimuspuo-
lista on antanut 1 kohdan b alakohdan mukai-
sen selityksen, jonka mukaan julkaisemisen 
lykkääminen ei ole sen lainsäädännön nojalla 
mahdollista,  

i) kansainvälinen toimisto ilmoittaa asiasta 
hakijalle, jollei ii alakohdasta muuta johdu; 
jos hakija ei määräajassa ilmoita kansainväli-
selle toimistolle kirjallisesti peruuttavansa 
kyseisen sopimuspuolen nimeämistä, kan-
sainvälinen toimisto jättää julkaisemisen lyk-
käämistä koskevan pyynnön huomiotta;  

Article 11 
 

Deferment of Publication 
 

1. [Provisions of Laws of Contracting Par-
ties Concerning Deferment of Publication] 
(a) Where the law of a Contracting Party 
provides for the deferment of the publication 
of an industrial design for a period which is 
less than the prescribed period, that Contract-
ing Party shall, in a declaration, notify the 
Director General of the allowable period of 
deferment.  

(b) Where the law of a Contracting Party 
does not provide for the deferment of the 
publication of an industrial design, the Con-
tracting Party shall, in a declaration, notify 
the Director General of that fact.  

2. [Deferment of Publication] Where the 
international application contains a request 
for deferment of publication, the publication 
shall take place,  

(i) where none of the Contracting Parties 
designated in the international application 
has made a declaration under paragraph (1), 
at the expiry of the prescribed period, or  

(ii) where any of the Contracting Parties 
designated in the international application 
has made a declaration under paragraph 
(1)(a), at the expiry of the period notified in 
such declaration or, where there is more than 
one such designated Contracting Party, at the 
expiry of the shortest period notified in their 
declarations.  

3. [Treatment of Requests for Deferment 
Where Deferment Is Not Possible Under Ap-
plicable Law] Where deferment of publica-
tion has been requested and any of the Con-
tracting Parties designated in the interna-
tional application has made a declaration un-
der paragraph (1)(b) that deferment of publi-
cation is not possible under its law,  
 

(i) subject to item (ii), the International Bu-
reau shall notify the applicant accordingly; if, 
within the prescribed period, the applicant 
does not, by notice in writing to the Interna-
tional Bureau, withdraw the designation of 
the said Contracting Party, the International 
Bureau shall disregard the request for defer-
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ii) jos kansainvälinen hakemus ei sisältänyt 

teollismallin kuvia, vaan siihen oli liitetty te-
ollismallin mallikappaleita, kansainvälinen 
toimisto jättää kyseisen sopimuspuolen ni-
meämisen huomiotta ja ilmoittaa asiasta haki-
jalle.  
 

4. [Ennenaikaista julkaisemista koskeva 
pyyntö tai pyyntö erityisestä oikeudesta tutus-
tua kansainväliseen rekisteröintiin] a) Haltija 
voi 2 kohdan nojalla sovellettavan lykkäys-
ajan kuluessa pyytää yhden tai useamman 
kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevan 
teollismallin tai kaikkien sen kohteena olevi-
en teollismallien julkaisemista, missä tapauk-
sessa lykkäysajan katsotaan näiden teollis-
mallien osalta umpeutuneen sinä päivänä, jo-
na kansainvälinen toimisto vastaanottaa 
pyynnön.  

b) Haltija voi lisäksi 2 kohdan nojalla so-
vellettavan lykkäysajan kuluessa pyytää kan-
sainvälistä toimistoa antamaan haltijan mai-
nitsemalle kolmannelle osapuolelle otteen 
yhdestä tai useammasta kansainvälisen rekis-
teröinnin kohteena olevasta teollismallista tai 
kaikista sen kohteena olevista teollismalleista 
tai antamaan tälle osapuolelle oikeuden tutus-
tua näihin teollismalleihin.  

5. [Luopuminen ja rajoittaminen] a) Jos 
haltija luopuu kansainvälisestä rekisteröinnis-
tä kaikkien nimettyjen sopimuspuolten osalta 
2 kohdan nojalla sovellettavan lykkäysajan 
kuluessa, kansainvälisen rekisteröinnin koh-
teena olevaa yhtä tai useampaa teollismallia 
ei julkaista.  
 

b) Jos haltija rajoittaa kansainvälisen rekis-
teröinnin kaikkien nimettyjen sopimuspuolten 
osalta kansainvälisen rekisteröinnin kohteena 
olevaan yhteen tai useampaan teollismalliin 
2 kohdan nojalla sovellettavan lykkäysajan 
kuluessa, muita kansainvälisen rekisteröinnin 
kohteena olevia teollismalleja ei julkaista.  
 
 

6. [Julkaiseminen ja kuvien toimittaminen] 
a) Kansainvälinen toimisto julkaisee tämän 
artiklan määräysten nojalla sovellettavan 
mahdollisen lykkäysajan umpeutuessa kan-
sainvälisen rekisteröinnin edellyttäen, että 
määrätyt maksut on suoritettu. Jos tällaisia 

ment of publication; 
(ii) where, instead of containing reproduc-

tions of the industrial design, the interna-
tional application was accompanied by spe-
cimens of the industrial design, the Interna-
tional Bureau shall disregard the designation 
of the said Contracting Party and shall notify 
the applicant accordingly.  

4. [Request for Earlier Publication or for 
Special Access to the International Registra-
tion] (a) At any time during the period of de-
ferment applicable under paragraph (2), the 
holder may request publication of any or all 
of the industrial designs that are the subject 
of the international registration, in which ca-
se the period of deferment in respect of such 
industrial design or designs shall be consid-
ered to have expired on the date of receipt of 
such request by the International Bureau.  
 

(b) The holder may also, at any time during 
the period of deferment applicable under pa-
ragraph (2), request the International Bureau 
to provide a third party specified by the hol-
der with an extract from, or to allow such a 
party access to, any or all of the industrial 
designs that are the subject of the interna-
tional registration.  
 

5. [Renunciation and Limitation] (a) If, at 
any time during the period of deferment ap-
plicable under paragraph (2), the holder re-
nounces the international registration in re-
spect of all the designated Contracting Par-
ties, the industrial design or designs that are 
the subject of the international registration 
shall not be published.  

(b) If, at any time during the period of de-
ferment applicable under paragraph (2), the 
holder limits the international registration, in 
respect of all of the designated Contracting 
Parties, to one or some of the industrial de-
signs that are the subject of the international 
registration, the other industrial design or de-
signs that are the subject of the international 
registration shall not be published.  

6. [Publication and Furnishing of Repro-
ductions] (a) At the expiration of any period 
of deferment applicable under the provisions 
of this Article, the International Bureau shall, 
subject to the payment of the prescribed fees, 
publish the international registration. If such 
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maksuja ei ole suoritettu määräysten mukai-
sesti, kansainvälinen rekisteröinti kumotaan, 
eikä sitä julkaista.  

b) Jos kansainväliseen hakemukseen on lii-
tetty yksi tai useampi teollismallin mallikap-
pale 5 artiklan 1 kohdan iii alakohdan mukai-
sesti, haltijan on toimitettava määräajassa 
kansainväliselle toimistolle määrätty määrä 
jäljennöksiä kunkin kyseisen hakemuksen 
kohteena olevan teollismallin kuvasta. 
Muussa tapauksessa kansainvälinen re-
kisteröinti kumotaan, eikä sitä julkaista. 

fees are not paid as prescribed, the interna-
tional registration shall be cancelled and pub-
lication shall not take place.  

(b) Where the international application was 
accompanied by one or more specimens of 
the industrial design in accordance with Arti-
cle 5(1)(iii), the holder shall submit the pre-
scribed number of copies of a reproduction of 
each industrial design that is the subject of 
that application to the International Bureau 
within the prescribed time limit. To the ex-
tent that the holder does not do so, the inter-
national registration shall be cancelled and 
publication shall not take place.  
 

 
12 artikla 

 
Kielteinen päätös 

 
1. [Oikeus antaa kielteinen päätös] Jos so-

pimuspuolen lainsäädännön mukaiset edelly-
tykset suojan antamiseksi yhdelle tai useam-
malle kansainvälisen rekisteröinnin kohteena 
olevalle teollismallille tai kaikille sen kohtee-
na oleville teollismalleille eivät täyty, nime-
tyn sopimuspuolen virasto voi päättää olla an-
tamatta kansainväliselle rekisteröinnille vai-
kutuksia osittain tai kokonaan kyseisen sopi-
muspuolen alueella, edellyttäen kuitenkin, et-
tä virasto ei voi antaa tällaista kielteistä pää-
töstä sillä perusteella, että tässä asiakirjassa 
tai täytäntöönpanomääräyksissä määrättyjä 
kansainvälisen hakemuksen muoto- tai sisäl-
tövaatimuksia tai kyseisiä vaatimuksia täy-
dentäviä tai niistä poikkeavia vaatimuksia ei 
ole täytetty kyseisen sopimuspuolen lainsää-
dännön mukaisesti.  

2. [Kielteisestä päätöksestä ilmoittaminen] 
a) Virasto ilmoittaa asetetussa määräajassa 
kansainväliselle toimistolle päätöksestään olla 
antamatta kansainväliselle rekisteröinnille 
vaikutuksia.  
 

Article 12 
 

Refusal 
 

1. [Right to Refuse] The Office of any des-
ignated Contracting Party may, where the 
conditions for the grant of protection under 
the law of that Contracting Party are not met 
in respect of any or all of the industrial de-
signs that are the subject of an international 
registration, refuse the effects, in part or in 
whole, of the international registration in the 
territory of the said Contracting Party, pro-
vided that no Office may refuse the effects, 
in part or in whole, of any international regis-
tration on the ground that requirements relat-
ing to the form or contents of the interna-
tional application that are provided for in this 
Act or the Regulations or are additional to, or 
different from, those requirements have not 
been satisfied under the law of the Contract-
ing Party concerned.  

2. [Notification of Refusal] (a) The refusal 
of the effects of an international registration 
shall be communicated by the Office to the 
International Bureau in a notification of re-
fusal within the prescribed period.  

 

                                                 
3 Hyväksyessään 12 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 18 säännön 4 kohdan, dip-
lomaattikonferenssi katsoi, että kielteisen päätöksen tiedoksi antanut virasto voi peruuttaa päätöksen an-
tamalla lausuman siitä, että kyseinen virasto on päättänyt hyväksyä kansainvälisen rekisteröinnin vaiku-
tukset niiden teollismallien tai joidenkin niiden teollismallien osalta, joihin kielteistä päätöstä koskeva 
ilmoitus liittyi. Lisäksi katsottiin, että virasto voi kielteisestä päätöksestä ilmoittamiselle asetetun mää-
räajan kuluessa toimittaa lausuman siitä, että se on päättänyt hyväksyä kansainvälisen rekisteröinnin 
vaikutukset silloinkin, kun se ei ole antanut tiedoksi kielteistä päätöstä koskevaa ilmoitusta. 
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b) Kielteistä päätöstä koskevassa ilmoituk-
sessa on mainittava kaikki sen perusteet.  

3. [Kielteistä päätöstä koskevan ilmoituksen 
toimittaminen; oikeussuojakeinot] a) Kan-
sainvälinen toimisto toimittaa haltijalle vii-
pymättä jäljennöksen kielteistä päätöstä kos-
kevasta ilmoituksesta.  

b) Haltija voi käyttää samoja oikeussuoja-
keinoja kuin sillä olisi käytettävissä siinä ta-
pauksessa, että kansainvälisen rekisteröinnin 
kohteena olevan teollismallin suojaamista 
koskeva hakemus olisi tehty siihen toimistoon 
sovellettavan lainsäädännön nojalla, joka an-
toi kielteisen päätöksen tiedoksi. Tällaisiin 
oikeussuojakeinoihin on kuuluttava vähintään 
mahdollisuus asian tai kielteisen päätöksen 
uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhaku kiel-
teiseen päätökseen.  

4. [ (3) Kielteisen päätöksen peruuttaminen] 
Kielteisen päätöksen tiedoksi antanut virasto 
voi milloin tahansa peruuttaa päätöksen joko 
osittain tai kokonaan. 

(b) Any notification of refusal shall state all 
the grounds on which the refusal is based.  

3. [Transmission of Notification of Refusal; 
Remedies] (a) The International Bureau shall, 
without delay, transmit a copy of the notifi-
cation of refusal to the holder.  

 
(b) The holder shall enjoy the same reme-

dies as if any industrial design that is the sub-
ject of the international registration had been 
the subject of an application for the grant of 
protection under the law applicable to the Of-
fice that communicated the refusal. Such re-
medies shall at least consist of the possibility 
of a re-examination or a review of the refusal 
or an appeal against the refusal.  
 
 

4. (4) [Withdrawal of Refusal] Any refusal 
may be withdrawn, in part or in whole, at any 
time by the Office that communicated it. 

 
13 artikla 

 
Mallin yhtenäisyyttä koskevat erityisvaati-

mukset 
 

1. [Erityisvaatimuksista ilmoittaminen] So-
pimuspuoli, jonka lainsäädännössä sen tähän 
asiakirjaan liittymisen ajankohtana edellyte-
tään, että saman hakemuksen kohteena olevat 
mallit täyttävät mallin yhtenäisyyttä, tuotan-
non yhtenäisyyttä tai käytön yhtenäisyyttä 
koskevan vaatimuksen tai kuuluvat samaan 
tuoteperheeseen tai -kokonaisuuteen tai, että 
yksi hakemus voi koskea vain yhtä itsenäistä 
ja erillistä mallia, voi antaa pääjohtajalle asiaa 
koskevan selityksen. Tällainen selitys ei kui-
tenkaan vaikuta hakijan oikeuteen sisällyttää 
kansainväliseen hakemukseen kahta tai use-
ampaa teollismallia 5 artiklan 4 kohdan mu-
kaisesti silloinkaan, kun hakemuksessa nime-

Article 13 
 

Special Requirements Concerning Unity of 
Design 

 
1. [Notification of Special Requirements] 

Any Contracting Party whose law, at the time 
it becomes party to this Act, requires that de-
signs that are the subject of the same applica-
tion conform to a requirement of unity of de-
sign, unity of production or unity of use, or 
belong to the same set or composition of 
items, or that only one independent and dis-
tinct design may be claimed in a single appli-
cation, may, in a declaration, notify the Di-
rector General accordingly. However, no 
such declaration shall affect the right of an 
applicant to include two or more industrial 
designs in an international application in ac-
cordance with Article 5(4), even if the appli-

                                                                                                                                             
4 When adopting Article 12(4), Article 14(2)(b) and Rule 18(4), the Diplomatic Conference understood 
that a withdrawal of refusal by an Office that has communicated a notification of refusal may take the 
form of a statement to the effect that the Office concerned has decided to accept the effects of the inter-
national registration in respect of the industrial designs, or some of the industrial designs, to which the 
notification of refusal related. It was also understood that an Office may, within the period allowed for 
communicating a notification of refusal, send a statement to the effect that it has decided to accept the 
effects of the international registration even where it has not communicated such a notification of re-
fusal. 
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tään ilmoituksen tehnyt sopimuspuoli.  
 

2. [Selityksen vaikutus] Edellä tarkoitettu 
selitys oikeuttaa sen antaneen sopimuspuolen 
viraston lykkäämään 12 artiklan 1 kohdan no-
jalla kansainvälisen rekisteröinnin vaikutuk-
sia siihen asti, kunnes kyseisen sopimuspuo-
len ilmoittama vaatimus täytetään.  
 

3. [Rekisteröinnin jakamisesta suoritettavat 
lisämaksut] Jos kansainvälinen rekisteröinti 
jaetaan kyseisessä virastossa 2 kohdan mu-
kaisen kielteistä päätöstä koskevan ilmoituk-
sen seurauksena ilmoituksessa todetun kiel-
teisen päätöksen perusteen poistamiseksi, täl-
lä virastolla on oikeus periä maksu jokaisesta 
kansainvälisestä lisähakemuksesta, jota olisi 
tarvittu kyseisen perusteen välttämiseksi. 

cation designates the Contracting Party that 
has made the declaration.  

2. [Effect of Declaration] Any such decla-
ration shall enable the Office of the Contract-
ing Party that has made it to refuse the effects 
of the international registration pursuant to 
Article 12(1) pending compliance with the 
requirement notified by that Contracting Par-
ty.  

3. [Further Fees Payable on Division of 
Registration] Where, following a notification 
of refusal in accordance with paragraph (2), 
an international registration is divided before 
the Office concerned in order to overcome a 
ground of refusal stated in the notification, 
that Office shall be entitled to charge a fee in 
respect of each additional international appli-
cation that would have been necessary in or-
der to avoid that ground of refusal. 

 
14 artikla 

 
Kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset 

 
1. [Sama vaikutus kuin sovellettavan lain-

säädännön nojalla tehtävällä hakemuksella] 
Kansainvälisellä rekisteröinnillä on kansain-
välisen rekisteröinnin päivämäärästä lukien 
jokaisen nimetyn sopimuspuolen alueella vä-
hintään sama vaikutus kuin teollismallin suo-
jaamista koskevalla hakemuksella, joka on 
tehty asianmukaisessa järjestyksessä tällaisen 
sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti.  

2. [Sama vaikutus kuin sovellettavan lain-
säädännön nojalla myönnettävällä suojalla] 
a) Kansainvälisellä rekisteröinnillä on jokai-
sen sellaisen nimetyn sopimuspuolen alueella, 
jonka virasto ei ole 12 artiklan mukaisesti an-
tanut tiedoksi kielteistä päätöstä, sama vaiku-
tus kuin kyseisen sopimuspuolen lainsäädän-
nön nojalla teollismallille myönnettävällä 
suojalla viimeistään siitä päivästä, jona sopi-
muspuolelle asetettu määräaika kielteisen 
päätöksen tiedoksiannolle päättyi, tai jos so-
pimuspuoli on tehnyt vastaavan ilmoituksen 
täytäntöönpanomääräysten nojalla, viimeis-
tään kyseisessä ilmoituksessa mainittuna 
ajankohtana.  

b) (5)Jos nimetyn sopimuspuolen virasto on 

Article 14 
 

Effects of the International Registration 
 

1. [Effect as Application Under Applicable 
Law] The international registration shall, 
from the date of the international registration, 
have at least the same effect in each desig-
nated Contracting Party as a regularly-filed 
application for the grant of protection of the 
industrial design under the law of that Con-
tracting Party.  
 

2. [Effect as Grant of Protection Under 
Applicable Law] (a) In each designated Con-
tracting Party the Office of which has not 
communicated a refusal in accordance with 
Article 12, the international registration shall 
have the same effect as a grant of protection 
for the industrial design under the law of that 
Contracting Party at the latest from the date 
of expiration of the period allowed for it to 
communicate a refusal or, where a Contract-
ing Party has made a corresponding declara-
tion under the Regulations, at the latest at the 
time specified in that declaration.  

 
 

(b) (6)Where the Office of a designated 

                                                 
5 Ks. 12 artiklan 4 kohtaa koskeva alaviite. 
6 See footnote on Article 12(4). 
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antanut kielteisen päätöksen tiedoksi ja myö-
hemmin osittain tai kokonaan peruuttanut ky-
seisen päätöksen, kansainvälisellä rekiste-
röinnillä on, siltä osin kuin kielteinen päätös 
on peruutettu, kyseisen sopimuspuolen alu-
eella sama vaikutus kuin sen lainsäädännön 
nojalla teollismallille myönnettävällä suojalla 
viimeistään siitä päivästä, jona kielteinen pää-
tös peruutettiin.  

c) Tämän kohdan mukaisesti kansainväli-
selle rekisteröinnille annettavaa vaikutusta 
sovelletaan rekisteröinnin kohteena olevaan 
yhteen tai useampaan teollismalliin sellaisena 
kuin nimetty virasto on vastaanottanut rekis-
teröinnin kansainväliseltä toimistolta tai tar-
vittaessa tässä nimetyssä virastossa sovelle-
tussa menettelyssä tehdyin muutoksin.  

3. [Hakijan sopimuspuolen nimeämisen 
vaikutusta koskeva selitys] a) Sopimuspuoli, 
jonka virasto on hakemuksia käsittelevä vi-
rasto, voi antaa pääjohtajalle selityksen, jonka 
mukaan sen ollessa hakijan sopimuspuoli, ky-
seisen sopimuspuolen nimeämisellä kansain-
välisessä rekisteröinnissä ei ole vaikutusta.  

 
b) Jos a alakohdassa tarkoitetun selityksen 

antanut sopimuspuoli mainitaan kansainväli-
sessä hakemuksessa sekä hakijan sopimus-
puolena että nimettynä sopimuspuolena, kan-
sainvälinen toimisto jättää kyseisen sopimus-
puolen nimeämisen huomiotta. 

Contracting Party has communicated a re-
fusal and has subsequently withdrawn, in part 
or in whole, that refusal, the international re-
gistration shall, to the extent that the refusal 
is withdrawn, have the same effect in that 
Contracting Party as a grant of protection for 
the industrial design under the law of the said 
Contracting Party at the latest from the date 
on which the refusal was withdrawn.  

(c) The effect given to the international 
registration under this paragraph shall apply 
to the industrial design or designs that are the 
subject of that registration as received from 
the International Bureau by the designated 
Office or, where applicable, as amended in 
the procedure before that Office.  
 

3. [Declaration Concerning Effect of Des-
ignation of Applicant’s Contracting Party] 
(a) Any Contracting Party whose Office is an 
Examining Office may, in a declaration, no-
tify the Director General that, where it is the 
applicant’s Contracting Party, the designation 
of that Contracting Party in an international 
registration shall have no effect.  

(b) Where a Contracting Party having made 
the declaration referred to in subparagraph 
(a) is indicated in an international application 
both as the applicant’s Contracting Party and 
as a designated Contracting Party, the Inter-
national Bureau shall disregard the designa-
tion of that Contracting Party. 
 

 
15 artikla 

 
Mitätöiminen 

 
1. [Oikeuksien valvomismahdollisuutta kos-

keva vaatimus] Nimetyn sopimuspuolen toi-
mivaltaiset viranomaiset eivät voi julistaa 
kansainvälisen rekisteröinnin vaikutuksia 
osittain tai kokonaan mitättömiksi kyseisen 
sopimuspuolen alueella ilman, että haltijalle 
on hyvissä ajoin annettu mahdollisuus valvoa 
oikeuksiaan.  

2. [Mitätöinnistä ilmoittaminen] Sen sopi-
muspuolen viraston, jonka alueella kansain-
välisen rekisteröinnin vaikutukset on mitätöi-
ty, on mitätöinnistä tiedon saatuaan ilmoitet-
tava siitä kansainväliselle toimistolle. 

Article 15 
 

Invalidation 
 

1. [Requirement of Opportunity of Defense] 
Invalidation, by the competent authorities of 
a designated Contracting Party, of the effects, 
in part or in whole, in the territory of that 
Contracting Party, of the international regis-
tration may not be pronounced without the 
holder having, in good time, been afforded 
the opportunity of defending his rights.  

2. [Notification of Invalidation] The Office 
of the Contracting Party in whose territory 
the effects of the international registration 
have been invalidated shall, where it is aware 
of the invalidation, notify it to the Interna-
tional Bureau. 
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16 artikla 

 
Kansainvälisiä rekisteröintejä koskevien 

muutosten ja muiden tietojen merkitseminen 
 

1. [Muutosten ja muiden tietojen merkitse-
minen] Kansainvälinen toimisto merkitsee 
määrätyllä tavalla kansainväliseen rekisteriin  

i) muutokset kansainvälisen rekisteröinnin 
omistajuudessa yhden tai useamman nimetyn 
sopimuspuolen tai kaikkien nimettyjen sopi-
muspuolten osalta ja yhden tai useamman 
kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevan 
teollismallin tai kaikkien sen kohteena olevi-
en teollismallien osalta edellyttäen, että uu-
della omistajalla on oikeus tehdä kansainväli-
nen hakemus 3 artiklan perusteella,  

ii) haltijan nimen tai osoitteen muutokset,  
 

iii) hakijan tai haltijan edustajan nimittämi-
sen ja muut tällaista edustajaa koskevat asi-
aan liittyvät tiedot,  

iv) haltijan luopumisen kansainvälisestä re-
kisteröinnistä yhden tai useamman nimetyn 
sopimuspuolen tai kaikkien nimettyjen sopi-
muspuolten osalta,  

v) kansainvälisen rekisteröinnin rajaamisen 
haltijan toimesta yhden tai useamman nime-
tyn sopimuspuolen tai kaikkien nimettyjen 
sopimuspuolten osalta koskemaan yhtä tai 
useampaa kansainvälisen rekisteröinnin koh-
teena olevaa teollismallia,  

vi) kansainvälisen rekisteröinnin vaikutus-
ten mitätöimisen nimetyn sopimuspuolen to-
imivaltaisten viranomaisten toimesta kyseisen 
sopimuspuolen alueella kansainvälisen rekis-
teröinnin kohteena olevan yhden tai useam-
man teollismallin tai kaikkien sen kohteena 
olevien teollismallien osalta,  

vii) muut mahdolliset täytäntöönpanomää-
räyksissä mainitut tiedot, jotka koskevat yh-
teen tai useampaan kansainvälisen rekiste-
röinnin kohteena olevaan teollismalliin tai 
kaikkiin sen kohteena oleviin teollismalleihin 
liittyviä oikeuksia.  

2. [Kansainväliseen rekisteriin merkitsemi-
sen vaikutus] Edellä 1 kohdan i, ii, iv, v, vi ja 
vii alakohdassa tarkoitetulla merkinnällä on 
sama vaikutus kuin merkinnöillä, jotka on 
tehty kunkin kyseisen sopimuspuolen toimis-
ton rekisteriin, paitsi että sopimuspuoli voi 

Article 16 
 

Recording of Changes and Other Matters 
Concerning International Registrations 

 
1. [Recording of Changes and Other Mat-

ters] The International Bureau shall, as pre-
scribed, record in the International Register  

(i) any change in ownership of the interna-
tional registration, in respect of any or all of 
the designated Contracting Parties and in re-
spect of any or all of the industrial designs 
that are the subject of the international regis-
tration, provided that the new owner is enti-
tled to file an international application under 
Article 3,  
 

(ii) any change in the name or address of 
the holder,  

(iii) the appointment of a representative of 
the applicant or holder and any other relevant 
fact concerning such representative,  

(iv) any renunciation, by the holder, of the 
international registration, in respect of any or 
all of the designated Contracting Parties,  

 
(v) any limitation, by the holder, of the in-

ternational registration, in respect of any or 
all of the designated Contracting Parties, to 
one or some of the industrial designs that are 
the subject of the international registration,  

 
(vi) any invalidation, by the competent au-

thorities of a designated Contracting Party, of 
the effects, in the territory of that Contracting 
Party, of the international registration in re-
spect of any or all of the industrial designs 
that are the subject of the international regis-
tration,  

(vii) any other relevant fact, identified in 
the Regulations, concerning the rights in any 
or all of the industrial designs that are the 
subject of the international registration.  
 
 

2. [Effect of Recording in International Re-
gister] Any recording referred to in items (i), 
(ii), (iv), (v), (vi) and (vii) of paragraph (1) 
shall have the same effect as if it had been 
made in the Register of the Office of each of 
the Contracting Parties concerned, except 
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antaa pääjohtajalle selityksen, jonka mukaan 
1 kohdan i alakohdassa tarkoitetulla merkin-
nällä ei ole mainittua vaikutusta sen alueella 
siihen asti, kunnes kyseisen sopimuspuolen 
virasto on vastaanottanut selityksessä maini-
tut lausumat tai asiakirjat.  
 

3. [Maksut] Kaikista 1 kohdan nojalla teh-
dyistä merkinnöistä voidaan periä maksu.  

 
4. [Julkaiseminen] Kansainvälinen toimisto 

julkaisee ilmoituksen kaikista 1 kohdan nojal-
la tehdyistä merkinnöistä. Se toimittaa ilmoi-
tuksen julkaisemisesta jäljennöksen kunkin 
asiaan liittyvän sopimuspuolen virastolle. 
 

that a Contracting Party may, in a declara-
tion, notify the Director General that a re-
cording referred to in item (i) of paragraph 
(1) shall not have that effect in that Contract-
ing Party until the Office of that Contracting 
Party has received the statements or docu-
ments specified in that declaration.  

3. [Fees] Any recording made under para-
graph (1) may be subject to the payment of a 
fee.  

4. [Publication] The International Bureau 
shall publish a notice concerning any re-
cording made under paragraph (1). It shall 
send a copy of the publication of the notice to 
the Office of each of the Contracting Parties 
concerned. 

 
17 artikla 

 
Kansainvälisen rekisteröinnin alkuperäinen 

voimassaoloaika ja uudistaminen sekä suojan 
kesto 

 
1. [Kansainvälisen rekisteröinnin alkupe-

räinen voimassaoloaika] Kansainvälinen re-
kisteröinti tehdään aluksi viideksi vuodeksi 
kansainvälisen rekisteröinnin päivämäärästä 
laskettuna.  

2. [Kansainvälisen rekisteröinnin uudista-
minen] Kansainvälinen rekisteröinti voidaan 
uudistaa viideksi vuodeksi määrätyn menette-
lyn mukaisesti ja edellyttäen, että määrätyt 
maksut on suoritettu.  

 
3. [Suojan kesto nimettyjen sopimuspuolten 

alueella] a) Edellyttäen, että kansainvälinen 
rekisteröinti on uudistettu, ja jollei b alakoh-
dasta muuta johdu, suojan kesto on kunkin 
nimetyn sopimuspuolen alueella 15 vuotta 
kansainvälisen rekisteröinnin päivämäärästä 
laskettuna. 

b) Jos nimetyn sopimuspuolen lainsäädän-
nössä säädetään yli 15 vuoden suojasta teol-
lismallille, jolle on annettu suoja kyseisen 
lainsäädännön nojalla, suojan kesto on sama 
kuin tämän sopimuspuolen lainsäädännössä 
säädetty suojan kesto, edellyttäen, että kan-
sainvälinen rekisteröinti uudistetaan.  
 
 

c) Kunkin sopimuspuolen on tehtävä pää-
johtajalle ilmoitus lainsäädännössään sääde-

Article 17 
 
Initial Term and Renewal of the International 

Registration and Duration of Protection 
 
 

1. [Initial Term of the International Regis-
tration] The international registration shall be 
effected for an initial term of five years 
counted from the date of the international re-
gistration.  

2. [Renewal of the International Registra-
tion] The international registration may be 
renewed for additional terms of five years, in 
accordance with the prescribed procedure 
and subject to the payment of the prescribed 
fees.  

3. [Duration of Protection in Designated 
Contracting Parties] (a) Provided that the in-
ternational registration is renewed, and sub-
ject to subparagraph (b), the duration of pro-
tection shall, in each of the designated Con-
tracting Parties, be 15 years counted from the 
date of the international registration.  

(b) Where the law of a designated Con-
tracting Party provides for a duration of pro-
tection of more than 15 years for an indus-
trial design for which protection has been 
granted under that law, the duration of pro-
tection shall, provided that the international 
registration is renewed, be the same as that 
provided for by the law of that Contracting 
Party.  

(c) Each Contracting Party shall, in a decla-
ration, notify the Director General of the ma-
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tystä suojan enimmäiskestosta.  
 

4. [Rajoitetun uudistamisen mahdollisuus] 
Kansainvälisen rekisteröinnin uudistaminen 
voi koskea yhtä tai useampaa nimettyä sopi-
muspuolta tai kaikkia nimettyjä sopimuspuo-
lia ja yhtä tai useampaa kansainvälisen rekis-
teröinnin kohteena olevaa teollismallia tai 
kaikkia sen kohteena olevia teollismalleja.  

5. [Uudistamisen merkitseminen ja julkai-
seminen] Kansainvälinen toimisto merkitsee 
uudistamiset kansainväliseen rekisteriin ja 
julkaisee asiasta ilmoituksen. Se toimittaa 
julkaistusta ilmoituksesta jäljennöksen kunkin 
asiaan liittyvän sopimuspuolen virastolle. 

ximum duration of protection provided for by 
its law.  

4. [Possibility of Limited Renewal] The re-
newal of the international registration may be 
effected for any or all of the designated Con-
tracting Parties and for any or all of the in-
dustrial designs that are the subject of the in-
ternational registration.  
 

5. [Recording and Publication of Renewal] 
The International Bureau shall record renew-
als in the International Register and publish a 
notice to that effect. It shall send a copy of 
the publication of the notice to the Office of 
each of the Contracting Parties concerned.  
 

 
 

18 artikla 
 

Julkaistuja kansainvälisiä rekisteröintejä 
koskevat tiedot 

 
1. [Tiedonsaanti] Kansainvälinen toimisto 

toimittaa hakemuksesta ja määrätyn maksun 
suorittamista vastaan minkä tahansa julkais-
tun kansainvälisen rekisteröinnin osalta rekis-
teriotteen tai tietoja kansainvälisen rekisterin 
sisällöstä.  
 

2. [Vapautus laillistamisesta] Kansainväli-
sen toimiston toimittamat otteet kansainväli-
sestä rekisteristä on vapautettu kaikista laillis-
tamisvaatimuksista kunkin sopimuspuolen 
alueella. 

Article 18 
 
Information Concerning Published Interna-

tional Registrations 
 

1. [Access to Information] The Interna-
tional Bureau shall supply to any person ap-
plying therefor, upon the payment of the pre-
scribed fee, extracts from the International 
Register, or information concerning the con-
tents of the International Register, in respect 
of any published international registration.  

2. [Exemption from Legalization] Extracts 
from the International Register supplied by 
the International Bureau shall be exempt 
from any requirement of legalization in each 
Contracting Party. 

 
II LUKU 

 
HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET 

 
19 artikla 

 
Usean valtion yhteinen virasto 

 
1. [Yhteisestä virastosta ilmoittaminen] Jos 

useat valtiot, jotka aikovat liittyä tämän asia-
kirjan sopimuspuoliksi, ovat yhtenäistäneet 
teollismalleja koskevat kansalliset lainsäädän-
tönsä tai, jos useat tämän asiakirjan sopimus-
puolina olevat valtiot sopivat lainsäädäntönsä 
yhtenäistämisestä, ne voivat ilmoittaa pääjoh-
tajalle,  

CHAPTER II 
 

ADMINISTRATIVE PROVISIONS 
 

Article 19 
 

Common Office of Several States 
 

1. [Notification of Common Office] If sev-
eral States intending to become party to this 
Act have effected, or if several States party to 
this Act agree to effect, the unification of 
their domestic legislation on industrial de-
signs, they may notify the Director General  
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i) että kunkin tällaisen valtion kansallinen 
virasto korvataan yhteisellä virastolla, ja  
 

ii) että niiden koko sellaisen alueen, johon 
yhtenäistettyä lainsäädäntöä sovelletaan, kat-
sotaan tämän asiakirjan 1, 3—18 ja 31 artik-
lan soveltamisen kannalta muodostavan yh-
den sopimuspuolen.  

2. [Ilmoituksen tekemisen ajankohta] Edellä 
1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä,  

 
i) kun on kyse valtioista, jotka aikovat tulla 

tämän asiakirjan sopimuspuoliksi, 27 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen tallet-
tamisen ajankohtana;  

ii) kun on kyse tämän asiakirjan sopimus-
puolina olevista valtioista, milloin tahansa 
niiden kansallisten lainsäädäntöjen yhtenäis-
tämisen jälkeen.  

3. [Ilmoituksen voimaantulopäivä] Edellä 1 
ja 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tulee voi-
maan,  

i) kun on kyse valtioista, jotka aikovat liit-
tyä tämän asiakirjan sopimuspuoliksi, ajan-
kohtana, jona tästä asiakirjasta tulee kyseisiä 
valtioita sitova;  

ii) kun on kyse tämän asiakirjan sopimus-
puolina olevista valtioista, kolme kuukautta 
päivästä, jona pääjohtaja on antanut ilmoituk-
sen tiedoksi muille sopimuspuolille, tai muu-
na ilmoituksessa mahdollisesti mainittuna 
myöhempänä päivänä. 

(i) that a common Office shall be substi-
tuted for the national Office of each of them, 
and  

(ii) that the whole of their respective terri-
tories to which the unified legislation applies 
shall be deemed to be a single Contracting 
Party for the purposes of the application of 
Articles 1, 3 to 18 and 31 of this Act.  

2. [Time at Which Notification Is to Be 
Made] The notification referred to in para-
graph (1) shall be made,  

(i) in the case of States intending to be-
come party to this Act, at the time of the de-
posit of the instruments referred to in Article 
27(2);  

(ii) in the case of States party to this Act, at 
any time after the unification of their domes-
tic legislation has been effected.  

 
3. [Date of Entry into Effect of the Notifica-

tion] The notification referred to in para-
graphs (1) and (2) shall take effect,  

(i) in the case of States intending to be-
come party to this Act, at the time such 
States become bound by this Act;  
 

(ii) in the case of States party to this Act, 
three months after the date of the communi-
cation thereof by the Director General to the 
other Contracting Parties or at any later date 
indicated in the notification.  
 
 

 
20 artikla 

 
Haagin liiton jäsenyys 

 
Sopimuspuolet ovat jäseninä samassa liitos-

sa kuin vuoden 1934 asiakirjan tai vuoden 
1960 asiakirjan sopimuspuolet. 

Article 20 
 

Membership of the Hague Union 
 

The Contracting Parties shall be members 
of the same Union as the States party to the 
1934 Act or the 1960 Act. 

 
 

21 artikla 
 

Yleiskokous 
 

1. [Kokoonpano] a) Sopimuspuolet ovat jä-
seninä samassa yleiskokouksessa kuin ne val-
tiot, joita vuoden 1967 täydennysasiakirjan 
2 artikla sitoo.  

b) Jokaista yleiskokouksen jäsentä edustaa 

Article 21 
 

Assembly 
 

1. [Composition] (a) The Contracting Par-
ties shall be members of the same Assembly 
as the States bound by Article 2 of the Com-
plementary Act of 1967.  

(b) Each member of the Assembly shall be 
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yksi valtuutettu, jolla voi olla apunaan vara-
miehiä, neuvonantajia ja asiantuntijoita, ja 
kukin valtuutettu voi edustaa ainoastaan yhtä 
sopimuspuolta.  

c) Liiton jäsenet, jotka eivät ole yleiskoko-
uksen jäseniä, hyväksytään yleiskokouksen 
istuntoihin tarkkailijoiksi.  

 
2. [Tehtävät] a) Yleiskokous  
i) käsittelee kaikkia asioita, jotka koskevat 

liiton ylläpitämistä ja kehittämistä sekä tämän 
asiakirjan täytäntöönpanoa;  

ii) käyttää sellaisia oikeuksia ja suorittaa 
sellaisia tehtäviä, jotka sille on nimenomai-
sesti annettu tai osoitettu tämän asiakirjan tai 
vuoden 1967 täydennysasiakirjan nojalla;  

iii) antaa pääjohtajalle ohjeet tarkistuskon-
ferenssien valmistelusta ja päättää tällaisen 
konferenssin koollekutsumisesta;  

 
iv) muuttaa täytäntöönpanomääräyksiä;  
v) tarkastaa ja hyväksyy liittoa koskevat 

pääjohtajan kertomukset ja toimenpiteet sekä 
antaa hänelle kaikki tarvittavat ohjeet liiton 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa;  

 
vi) päättää toimintaohjelmasta ja hyväksyy 

liiton kaksivuotisen tulo- ja menoarvion sekä 
hyväksyy lopulliset tilit;  

vii) hyväksyy liiton varainhoitosäännöt;  
 

viii) asettaa liiton tavoitteiden saavuttami-
sen kannalta tarpeellisiksi katsottavat komite-
at ja työryhmät;  

ix) määrää, minkä valtioiden, hallitustenvä-
listen järjestöjen ja valtiosta riippumattomien 
järjestöjen sallitaan osallistua sen kokouksiin 
tarkkailijoina, jollei 1 kohdan c alakohdasta 
muuta johdu;  

x) ryhtyy kaikkiin muihin tarvittaviin toi-
menpiteisiin, joilla voidaan edistää liiton ta-
voitteita, ja suorittaa muita sellaisia tehtäviä, 
jotka ovat tämän asiakirjan nojalla tarpeen.  

b) Kysymysten osalta, joilla on merkitystä 
myös muille järjestön alaisuudessa toimiville 
liitoille, yleiskokous tekee päätöksensä kuul-
tuaan järjestön yhteistoimintakomiteaa.  
 
 

3. [Päätösvaltaisuus] a) Yleiskokous on 
tiettyä asiaa koskevassa äänestyksessä pää-
tösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, jotka 

represented in the Assembly by one delegate, 
who may be assisted by alternate delegates, 
advisors and experts, and each delegate may 
represent only one Contracting Party.  

(c) Members of the Union that are not 
members of the Assembly shall be admitted 
to the meetings of the Assembly as observ-
ers.  

2. [Tasks] (a) The Assembly shall  
(i) deal with all matters concerning the 

maintenance and development of the Union 
and the implementation of this Act;  

(ii) exercise such rights and perform such 
tasks as are specifically conferred upon it or 
assigned to it under this Act or the Comple-
mentary Act of 1967;  

(iii) give directions to the Director General 
concerning the preparations for conferences 
of revision and decide the convocation of any 
such conference;  

(iv) amend the Regulations;  
(v) review and approve the reports and ac-

tivities of the Director General concerning 
the Union, and give the Director General all 
necessary instructions concerning matters 
within the competence of the Union;  

(vi) determine the program and adopt the 
biennial budget of the Union, and approve its 
final accounts;  

(vii) adopt the financial regulations of the 
Union;  

(viii) establish such committees and work-
ing groups as it deems appropriate to achieve 
the objectives of the Union;  

(ix) subject to paragraph (1)(c), determine 
which States, intergovernmental organisa-
tions and non-governmental organisations 
shall be admitted to its meetings as observ-
ers;  

(x) take any other appropriate action to fur-
ther the objectives of the Union and perform 
any other functions as are appropriate under 
this Act.  

(b) With respect to matters which are also 
of interest to other Unions administered by 
the Organisation, the Assembly shall make 
its decisions after having heard the advice of 
the Coordination Committee of the Organisa-
tion.  

3. [Quorum] (a) One-half of the members 
of the Assembly which are States and have 
the right to vote on a given matter shall con-
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ovat valtioita ja joilla on äänioikeus kyseises-
sä asiassa, on kokouksessa läsnä.  

b) Sen estämättä, mitä a alakohdassa määrä-
tään, jos jossakin istunnossa edustettuina ole-
vien jäsenten, jotka ovat valtioita ja joilla on 
äänioikeus tietyssä asiassa, lukumäärä on alle 
puolet mutta vähintään kolmannes yleiskoko-
uksen jäsenistä, jotka ovat valtioita ja joilla 
on äänioikeus kyseisessä asiassa, yleiskokous 
voi tehdä päätöksiä, mutta lukuun ottamatta 
sen omaa menettelytapaa koskevia päätöksiä, 
tällaiset päätökset tulevat voimaan ainoastaan 
seuraavien ehtojen täyttyessä. Kansainvälinen 
toimisto antaa mainitut päätökset tiedoksi 
niille yleiskokouksen jäsenille, jotka ovat val-
tioita ja joilla on äänioikeus kyseisessä asias-
sa ja jotka eivät olleet edustettuina, ja pyytää 
niitä ilmoittamaan kirjallisesti äänensä tai pi-
dättäytymisensä kolmen kuukauden kuluessa 
tiedoksiannon päivämäärästä. Jos tämän ajan-
jakson päätyttyä äänensä tai äänestämästä pi-
dättäytymisensä ilmaisseiden jäsenten luku-
määrä yltää lukumäärään, joka puuttui pää-
tösvaltaisuudesta itse istunnossa, päätökset 
tulevat voimaan, edellyttäen, että vaadittu 
enemmistö samanaikaisesti myös saavute-
taan.  
 
 

4. [Päätöksenteko yleiskokouksessa] a) 
Yleiskokous pyrkii tekemään päätöksensä yk-
simielisesti.  

b) Jos päätöstä ei saada aikaan yksimieli-
sesti, käsiteltävänä olevasta asiasta päätetään 
äänestämällä. Tässä tapauksessa  

i) jokaisella sopimuspuolena olevalla valti-
olla on yksi ääni, ja se äänestää vain omasta 
puolestaan, ja  

ii) jokainen sopimuspuolena oleva hallitus-
tenvälinen järjestö voi äänestää jäsenvaltioi-
densa sijasta tämän asiakirjan osapuolina ole-
vien jäsenvaltioidensa lukumäärää vastaavalla 
määrällä ääniä; tällainen hallitustenvälinen 
järjestö ei osallistu äänestykseen, jos jokin 
sen jäsenvaltioista käyttää äänioikeuttaan, ja 
päinvastoin.  
 

c) Asioissa, jotka koskevat ainoastaan niitä 
valtioita, joita vuoden 1967 täydennysasiakir-
jan 2 artikla sitoo, äänioikeutta ei ole sellaisil-
la sopimuspuolilla, joita kyseinen artikla ei 
sido, kun taas pelkästään sopimuspuolia kos-

stitute a quorum for the purposes of the vote 
on that matter.  

(b) Notwithstanding the provisions of sub-
paragraph (a), if, in any session, the number 
of the members of the Assembly which are 
States, have the right to vote on a given mat-
ter and are represented is less than one-half 
but equal to or more than one-third of the 
members of the Assembly which are States 
and have 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 mem-
bers of the Assembly which are States, have 
the right to vote on the said matter and were 
not represented and shall invite them to ex-
press in writing their vote or abstention wit-
hin a period of three months from the date of 
the communication. If, at the expiration of 
this period, the number of such members ha-
ving 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.  

4. [Taking Decisions in the Assembly] (a) 
The Assembly shall endeavour to take its de-
cisions by consensus.  

(b) Where a decision cannot be arrived at 
by consensus, the matter at issue shall be de-
cided by voting. In such a case,  

(i) each Contracting Party that is a State 
shall have one vote and shall vote only in its 
own name, and  

(ii) any Contracting Party that is an inter-
governmental organisation may vote, in place 
of its Member States, with a number of votes 
equal to the number of its Member States 
which are party to this Act, and no such in-
tergovernmental organisation shall partici-
pate in the vote if any one of its Member 
States exercises its right to vote, and vice 
versa.  

(c) On matters concerning only States that 
are bound by Article 2 of the Complementary 
Act of 1967, Contracting Parties that are not 
bound by the said Article shall not have the 
right to vote, whereas, on matters concerning 
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kevissa asioissa ainoastaan sopimuspuolilla 
on äänioikeus.  

5. [Enemmistöt] a) Yleiskokous tekee pää-
töksensä kahden kolmanneksen enemmistöllä 
annetuista äänistä, jollei 24 artiklan 2 kohdas-
ta ja 26 artiklan 2 kohdasta muuta johdu.  

b) Äänestyksestä pidättäytymistä ei katsota 
ääneksi.  

6. [Istunnot] a) Yleiskokous kokoontuu ker-
ran joka toinen kalenterivuosi varsinaiseen is-
tuntoon pääjohtajan kutsusta ja, jolleivät 
poikkeukselliset olosuhteet toisin vaadi, sa-
mana ajankohtana ja samassa paikassa kuin 
järjestön yleiskokous.  

 
b) Yleiskokous kokoontuu ylimääräiseen is-

tuntoon pääjohtajan kutsusta joko yhden nel-
jäsosan yleiskokouksen jäsenistä sitä pyytäes-
sä tai pääjohtajan omasta aloitteesta.  

 
c) Kunkin istunnon esityslistan valmistelee 

pääjohtaja.  
7. [Työjärjestys] Yleiskokous hyväksyy 

oman työjärjestyksensä. 

only Contracting Parties, only the latter shall 
have the right to vote.  

5. [Majorities] (a) Subject to Articles 24(2) 
and 26(2), the decisions of the Assembly 
shall require two-thirds of the votes cast.  
 

(b) Abstentions shall not be considered as 
votes.  

6. [Sessions] (a) The Assembly shall meet 
once in every second calendar year in ordi-
nary session upon convocation by the Direc-
tor General and, in the absence of excep-
tional circumstances, during the same period 
and at the same place as the General Assem-
bly of the Organisation.  

(b) The Assembly shall meet in extraordi-
nary session upon convocation by the Direc-
tor General, either at the request of one-
fourth of the members of the Assembly or on 
the Director General’s own initiative.  

(c) The agenda of each session shall be pre-
pared by the Director General.  

7. [Rules of Procedure] The Assembly 
shall adopt its own rules of procedure.  
 

 
22 artikla 

 
Kansainvälinen toimisto 

 
1. [Hallinnolliset tehtävät] a) Kansainväli-

nen toimisto hoitaa kansainvälisen rekiste-
röinnin ja siihen liittyvät tehtävät sekä kaikki 
muut liittoa koskevat hallinnolliset tehtävät.  

b) Kansainvälinen toimisto suorittaa yleis-
kokouksen sekä yleiskokouksen mahdollisesti 
asettamien asiantuntijakomiteoiden ja työ-
ryhmien kokousten valmistelutyöt ja järjestää 
sihteeristön niitä varten.  
 

2. [Pääjohtaja] Pääjohtaja on liiton ylintä 
toimeenpanovaltaa käyttävä virkamies, ja hän 
edustaa liittoa.  

3. [Yleiskokouksen muut kokoukset kuin is-
tunnot] Pääjohtaja kutsuu koolle yleiskoko-
uksen asettamat komiteat ja työryhmät ja 
kaikki muut liittoa koskevia asioita käsittele-
vät kokoukset.  
 

4. [Kansainvälisen toimiston rooli yleisko-
kouksessa ja muissa kokouksissa] a) Pääjohta-
ja ja hänen määräämänsä henkilöt osallistuvat 

Article 22 
 

International Bureau 
 

1. [Administrative Tasks] (a) International 
registration and related duties, as well as all 
other administrative tasks concerning the Un-
ion, shall be performed by the International 
Bureau.  

(b) In particular, the International Bureau 
shall prepare the meetings and provide the 
secretariat of the Assembly and of such 
committees of experts and working groups as 
may be established by the Assembly.  

2. [Director General] The Director General 
shall be the chief executive of the Union and 
shall represent the Union.  

3. [Meetings Other than Sessions of the As-
sembly] The Director General shall convene 
any committee and working group estab-
lished by the Assembly and all other meet-
ings dealing with matters of concern to the 
Union.  

4. [Role of the International Bureau in the 
Assembly and Other Meetings] (a) The Di-
rector General and persons designated by the 
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ilman äänioikeutta kaikkiin yleiskokouksen 
kokouksiin, yleiskokouksen asettamien komi-
teoiden tai työryhmien kokouksiin ja kaikkiin 
muihin pääjohtajan liiton alaisuudessa koolle 
kutsumiin kokouksiin.  

 
b) Pääjohtaja tai hänen määräämänsä henki-

lökunnan jäsen on virkansa puolesta yleisko-
kouksen sekä a alakohdassa tarkoitettujen 
komiteoiden, työryhmien ja muiden kokous-
ten sihteeri.  

5. [Konferenssit] a) Kansainvälinen toimis-
to suorittaa yleiskokouksen antamien ohjei-
den mukaisesti tarkistuskonferenssien valmis-
telut.  

b) Kansainvälinen toimisto voi neuvotella 
hallitustenvälisten järjestöjen ja kansainvälis-
ten ja kansallisten valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa tarkistuskonferenssien 
valmisteluista.  

c) Pääjohtaja ja hänen määräämänsä henki-
löt osallistuvat ilman äänioikeutta neuvotte-
luihin tarkistuskonferensseissa.  

 
6. [Muut tehtävät] Kansainvälinen toimisto 

suorittaa myös kaikki muut sille tämän asia-
kirjan osalta määrätyt tehtävät. 

Director General shall participate, without 
the right to vote, in all meetings of the As-
sembly, the committees and working groups 
established by the Assembly, and any other 
meetings convened by the Director General 
under the aegis of the Union.  

(b) The Director General or a staff member 
designated by the Director General shall be 
ex officio secretary of the Assembly, and of 
the committees, working groups and other 
meetings referred to in subparagraph (a).  

5. [Conferences] (a) The International Bu-
reau shall, in accordance with the directions 
of the Assembly, make the preparations for 
any revision conferences.  

(b) The International Bureau may consult 
with intergovernmental organisations and in-
ternational and national non-governmental 
organisations concerning the said prepara-
tions.  

(c) The Director General and persons des-
ignated by the Director General shall take 
part, without the right to vote, in the discus-
sions at revision conferences.  

6. [Other Tasks] The International Bureau 
shall carry out any other tasks assigned to it 
in relation to this Act. 

 
23 artikla 

 
Varainhoito 

 
1. [Tulo- ja menoarvio] a) Liitolla on tulo- 

ja menoarvio.  
b) Liiton tulo- ja menoarvio käsittää liiton 

omat tulot ja menot ja sen maksuosuuden jär-
jestön hallinnan alaisten liittojen yhteisten 
menojen tulo- ja menoarviosta.  

 
c) Menot, jotka eivät kuulu yksinomaan lii-

tolle vaan myös yhdelle tai useammalle jär-
jestön hallinnan alaiselle muulle liitolle, kat-
sotaan liittojen yhteisiksi menoiksi. Liiton 
osuus näistä yhteisistä menoista on suhteessa 
siihen etuun, joka liitolla on niistä.  
 

2. [Koordinointi muiden liittojen tulo- ja 
menoarvioihin nähden] Liiton tuloja menoar-
vio vahvistetaan ottaen asianmukaisesti huo-
mioon ne vaatimukset, joita koordinointi jär-
jestön alaisten muiden liittojen tulo- ja meno-
arvioiden kanssa edellyttää.  

Article 23 
 

Finances 
 

1. [Budget] (a) The Union shall have a 
budget.  

(b) The budget of the Union shall include 
the income and expenses proper to the Union 
and its contribution to the budget of expenses 
common to the Unions administered by the 
Organisation.  

(c) Expenses not attributable exclusively to 
the Union but also to one or more other Un-
ions administered by the Organisation shall 
be considered to be expenses common to the 
Unions. The share of the Union in such 
common expenses shall be in proportion to 
the interest the Union has in them.  

2. [Coordination with Budgets of Other 
Unions] The budget of the Union shall be es-
tablished with due regard to the requirements 
of coordination with the budgets of the other 
Unions administered by the Organisation.  
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3. [Tulo- ja menoarvion rahoituslähteet] 
Liiton tulo- ja menoarvio rahoitetaan seuraa-
vista lähteistä:  

i) kansainvälisiin rekisteröinteihin liittyvät 
maksut;  

ii) kansainvälisen toimiston liiton osalta 
suorittamista muista palveluksista perityt 
maksut;  

iii) kansainvälisen toimiston liittoa koske-
vien julkaisujen myynti tai niiden rojaltit;  

 
iv) lahjoitukset, testamenttilahjoitukset ja 

avustukset;  
v) vuokrat, korot ja muut sekalaiset tulot.  

 
4. [Maksujen vahvistaminen; tulo- ja meno-

arvion suuruus] a) Yleiskokous vahvistaa 
pääjohtajan ehdotuksesta 3 kohdan 
i alakohdassa tarkoitettujen maksujen suu-
ruuden. Pääjohtaja vahvistaa 3 kohdan ii ala-
kohdassa tarkoitetut maksut, ja niitä sovelle-
taan väliaikaisesti siihen asti, kunnes yleisko-
kous antaa seuraavassa istunnossa hyväksyn-
tänsä.  

b) Edellä 3 kohdan i alakohdassa tarkoitet-
tujen maksujen suuruus vahvistetaan siten, et-
tä liiton saamat tulot maksuista ja muista läh-
teistä riittävät kattamaan vähintään kaikki liit-
toa koskevat kansainvälisen toimiston menot. 
 

c) Jos tulo- ja menoarviota ei ole hyväksyt-
ty ennen uuden varainhoitokauden alkua, se 
on tasoltaan samaa suuruusluokkaa kuin edel-
lisen vuoden tulo- ja menoarvio, varainhoito-
sääntöjen mukaisesti.  

5. [Käyttöpääomarahasto] Liitolla on käyt-
töpääomarahasto, joka koostuu ylijäämäva-
roista ja, jos tällaisia varoja ei ole riittävästi, 
liiton kunkin jäsenen suorittamista kertamak-
suista. Jos rahasto käy riittämättömäksi, sen 
lisäämisestä päättää yleiskokous. Yleiskokous 
vahvistaa osuuden ja maksuehdot pääjohtajan 
ehdotuksesta.  
 
 

6. [Isäntävaltion suorittamat ennakot] a) 
Päämajasopimuksessa, joka on tehty sen val-
tion kanssa, jonka alueella järjestön päämaja 
on, on määrättävä, että käyttöpääomarahaston 
osoittautuessa riittämättömäksi tämän valtion 
on suoritettava ennakkoa. Tällaisten ennakko-
jen suuruudesta ja niiden suoritusehdoista on 

3. [Sources of Financing of the Budget] 
The budget of the Union shall be financed 
from the following sources:  

(i) fees relating to international registra-
tions;  

(ii) charges due for other services rendered 
by the International Bureau in relation to the 
Union;  

(iii) sale of, or royalties on, the publications 
of the International Bureau concerning the 
Union;  

(iv) gifts, bequests and subventions;  
 

(v) rents, interests and other miscellaneous 
income.  

4. [Fixing of Fees and Charges; Level of 
the Budget] (a) The amounts of the fees re-
ferred to in paragraph (3)(i) shall be fixed by 
the Assembly on the proposal of the Director 
General. Charges referred to in paragraph 
3(ii) shall be established by the Director Ge-
neral and shall be provisionally applied sub-
ject to approval by the Assembly at its next 
session.  

(b) The amounts of the fees referred to in 
paragraph (3)(i) shall be so fixed that the re-
venues of the Union from fees and other 
sources shall be at least sufficient to cover all 
the expenses of the International Bureau con-
cerning the Union.  

(c) 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 pre-
vious year, as provided in the financial regu-
lations.  

5. [Working Capital Fund] The Union shall 
have a working capital fund which shall be 
constituted by the excess receipts and, if such 
excess does not suffice, by a single payment 
made by each member of the Union. If the 
fund becomes insufficient, the Assembly 
shall decide to increase it. The proportion 
and the terms of payment shall be fixed by 
the Assembly on the proposal of the Director 
General.  

6. [Advances by Host State] (a) In the 
headquarters agreement concluded with the 
State on the territory of which the Organisa-
tion has its headquarters, it shall be provided 
that, whenever the working capital fund is in-
sufficient, such State shall grant advances. 
The amount of those advances and the condi-
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tehtävä kussakin tapauksessa erillinen sopi-
mus asianomaisen valtion ja järjestön välillä.  
 

b) Edellä a alakohdassa tarkoitetulla valtiol-
la ja järjestöllä on oikeus sanoutua irti kirjal-
lisella ilmoituksella velvollisuudesta suorittaa 
ennakoita. Irtisanominen tulee voimaan kol-
men vuoden kuluttua sen vuoden päättymi-
sestä, jona siitä on ilmoitettu.  

7. [Tilintarkastus] Tilien tarkastuksen suo-
rittaa yksi tai useampi liiton jäsenvaltio tai 
ulkopuoliset tilintarkastajat varainhoitosään-
töjen mukaisesti. Yleiskokous nimeää tilin-
tarkastajat näiden suostumuksella. 

tions on which they are granted shall be the 
subject of separate agreements, in each case, 
between such State and the Organisation.  

(b) The State referred to in subparagraph 
(a) and the Organisation shall each have the 
right to denounce the obligation to grant ad-
vances, by written notification. Denunciation 
shall take effect three years after the end of 
the year in which it has been notified.  

7. [Auditing of Accounts] The auditing of 
the accounts shall be effected by one or more 
of the States members of the Union or by ex-
ternal auditors, as provided in the financial 
regulations. They shall be designated, with 
their agreement, by the Assembly.  
 
 

 
24 artikla 

 
Täytäntöönpanomääräykset 

 
1. [Kohde] Täytäntöönpanomääräyksillä 

säännellään tämän asiakirjan täytäntöönpanon 
yksityiskohtia. Niihin sisältyy erityisesti seu-
raavia seikkoja koskevia määräyksiä:  

i) asiat, joista on tämän asiakirjan mukai-
sesti nimenomaisesti määrättävä;  

ii) muut tämän asiakirjan määräyksiä kos-
kevat tai sen täytäntöönpanon kannalta hyö-
dylliset seikat;  

iii) kaikki hallinnolliset vaatimukset, asiat 
tai menettelyt.  

2. [Tiettyjen täytäntöönpanomääräysten 
säännösten muuttaminen] a) Täytäntöön-
panomääräyksissä voidaan täsmentää, että 
tiettyjä täytäntöönpanomääräysten määräyk-
siä voidaan muuttaa ainoastaan yksimielisesti 
tai ainoastaan neljän viidesosan enemmistöl-
lä.  

b) Yksimielinen päätös on edellytyksenä 
sille, että yksimielisyyttä tai neljän viidesosan 
enemmistöä koskevaa vaatimusta ei enää vas-
taisuudessa sovelleta täytäntöönpanomäärä-
yksiin sisältyvän määräyksen muuttamiseen.  

c) Neljän viidesosan enemmistöllä tehty 
päätös on edellytyksenä sille, että yksimieli-
syyttä tai neljän viidesosan enemmistöä kos-
kevaa vaatimusta sovelletaan vastaisuudessa 
täytäntöönpanomääräyksiin sisältyvän mää-
räyksen muuttamiseen.  

3. [Tämän asiakirjan ja täytäntöön-

Article 24 
 

Regulations 
 

1. [Subject Matter] The Regulations shall 
govern the details of the implementation of 
this Act. They shall, in particular, include 
provisions concerning  

(i) matters which this Act expressly pro-
vides are to be prescribed;  

(ii) further details concerning, or any de-
tails useful in the implementation of, the pro-
visions of this Act;  

(iii) any administrative requirements, mat-
ters or procedures.  

2. [Amendment of Certain Provisions of the 
Regulations] (a) The Regulations may spec-
ify that certain provisions of the Regulations 
may be amended only by unanimity or only 
by a four-fifths majority.  

 
 
(b) In order for the requirement of unanim-

ity or a four-fifths majority no longer to ap-
ply in the future to the amendment of a pro-
vision of the Regulations, unanimity shall be 
required.  

(c) In order for the requirement of unanim-
ity or a four-fifths majority to apply in the fu-
ture to the amendment of a provision of the 
Regulations, a four-fifths majority shall be 
required.  
 

3. [Conflict Between This Act and the Re-
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panomääräysten välinen ristiriita] Jos tämän 
asiakirjan määräysten ja täytäntöönpanomää-
räysten välillä on ristiriita, ensin mainitut ovat 
ensisijaisia. 

gulations] In the case of conflict between the 
provisions of this Act and those of the Regu-
lations, the former shall prevail. 

 
III LUKU 

 
TARKISTAMINEN JA MUUTTAMINEN 
 

25 artikla 
 

Tämän asiakirjan tarkistaminen 
 

1. [Tarkistuskonferenssit] Tätä asiakirjaa 
voidaan tarkistaa sopimuspuolten konferens-
sissa.  

2. [Tiettyjen artikloiden tarkistaminen tai 
muuttaminen] 21, 22, 23 ja 26 artikla voidaan 
muuttaa joko tarkistuskonferenssissa tai 
yleiskokouksessa 26 artiklan määräysten mu-
kaisesti. 

CHAPTER III 
 

REVISION AND AMENDMENT 
 

Article 25 
 

Revision of This Act 
 

1. [Revision Conferences] This Act may be 
revised by a conference of the Contracting 
Parties.  

2. [Revision or Amendment of Certain Arti-
cles] Articles 21, 22, 23 and 26 may be 
amended either by a revision conference or 
by the Assembly according to the provisions 
of Article 26. 

 
 

26 artikla 
 
Tiettyjen artikloiden muuttaminen yleiskoko-

uksessa 
 

1. [Muutosehdotukset] a) Ehdotuksia 21, 22 
ja 23 artiklan ja tämän artiklan muuttamiseksi 
yleiskokouksessa voi tehdä sopimuspuoli tai 
pääjohtaja.  

 
b) Pääjohtajan on annettava muutosehdo-

tukset tiedoksi sopimuspuolille vähintään 
kuusi kuukautta ennen niiden käsittelyä yleis-
kokouksessa.  

2. [Enemmistöt] Edellä 1 kohdassa tarkoi-
tettujen artiklojen muutokset hyväksytään 
kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä, lu-
kuun ottamatta 21 artiklan tai tämän kohdan 
muutoksia, joihin vaaditaan neljän viidesosan 
äänten enemmistö.  

3. [Voimaantulo] a) Lukuun ottamatta tapa-
uksia, joihin sovelletaan b alakohtaa, 
1 kohdassa tarkoitettuihin artikloihin tehty 
muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua 
siitä, kun pääjohtaja on vastaanottanut ky-
seessä olevan sopimuspuolen valtiosäännön 
mukaisten menettelytapojen mukaisesti anne-
tun kirjallisen hyväksymisilmoituksen kol-
melta neljäsosalta niistä sopimuspuolista, jot-

Article 26 
 

Amendment of Certain Articles by the As-
sembly 

 
1. [Proposals for Amendment] (a) Propos-

als for the amendment by the Assembly of 
Articles 21, 22, 23 and this Article may be 
initiated by any Contracting Party or by the 
Director General.  

(b) 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. [Majorities] Adoption of any amend-
ment to the Articles referred to in paragraph 
(1) shall require a three-fourths majority, ex-
cept that adoption of any amendment to Arti-
cle 21 or to the present paragraph shall re-
quire a four-fifths majority.  

3. [Entry into Force] (a) Except where sub-
paragraph (b) applies, any amendment to the 
Articles referred to in paragraph (1) shall en-
ter into force one month after written notifi-
cations of acceptance, effected in accordance 
with their respective constitutional processes, 
have been received by the Director General 
from three-fourths of those Contracting Par-
ties which, at the time the amendment was 
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ka olivat yleiskokouksen jäseniä muutoksen 
hyväksymisen ajankohtana ja joilla oli oikeus 
äänestää muutoksesta.  

b) Edellä olevaan 21 artiklan 3 tai 4 koh-
taan tai tähän alakohtaan tehty muutos ei tule 
voimaan, jos jokin sopimuspuoli kuuden kuu-
kauden kuluessa sen hyväksymisestä yleisko-
kouksessa ilmoittaa pääjohtajalle, että se ei 
hyväksy muutosta.  

c) Tämän kohdan määräysten mukaisesti 
voimaan tuleva muutos sitoo kaikkia valtioita 
ja hallitustenvälisiä järjestöjä, jotka ovat so-
pimuspuolia muutoksen voimaantulon ajan-
kohtana tai jotka tulevat sopimuspuoliksi 
myöhemmin. 

adopted, were members of the Assembly and 
had the right to vote on that amendment.  
 

(b) Any amendment to Article 21(3) or (4) 
or to this subparagraph shall not enter into 
force if, within six months of its adoption by 
the Assembly, any Contracting Party notifies 
the Director General that it does not accept 
such amendment.  

(c) Any amendment which enters into force 
in accordance with the provisions of this pa-
ragraph shall bind all the States and intergov-
ernmental organisations which are Contract-
ing Parties at the time the amendment enters 
into force, or which become Contracting Par-
ties at a subsequent date. 

 
 

IV LUKU 
 

LOPPUMÄÄRÄYKSET 
 

27 artikla 
 

Tämän asiakirjan sopimuspuoleksi tulemi-
nen 

 
1. [Edellytykset] Jollei 2 ja 3 kohdasta ja 28 

artiklasta muuta johdu,  
i) jokainen järjestön jäsenvaltio voi allekir-

joittaa tämän asiakirjan ja tulla sen sopimus-
puoleksi;  

ii) jokainen hallitustenvälinen järjestö, jolla 
on virasto, joka vastaa suojan antamisesta te-
ollisuusmalleille sillä alueella, jolla hallitus-
tenvälisen järjestön perustamissopimusta so-
velletaan, voi allekirjoittaa tämän asiakirjan 
ja tulla sen sopimuspuoleksi edellyttäen, että 
vähintään yksi hallitustenvälisen järjestön jä-
senvaltioista on järjestön jäsen, ja että tällai-
sesta virastosta ei ole tehty 19 artiklan mu-
kaista ilmoitusta.  
 

2. [Ratifiointi tai liittyminen] Jokainen 
1 kohdassa tarkoitettu valtio tai hallitustenvä-
linen järjestö voi tallettaa  

i) ratifioimiskirjan, jos se on allekirjoittanut 
tämän asiakirjan, tai  

ii) liittymiskirjan, jos se ei ole allekirjoitta-
nut tätä asiakirjaa.  

3. [Tallettamisen voimaantulopäivä] a) Ra-
tifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen 

CHAPTER IV 
 

FINAL PROVISIONS 
 

Article 27 
 

Becoming Party to This Act 
 
 

1. [Eligibility] Subject to paragraphs (2) 
and (3) and Article 28,  

(i) any State member of the Organisation 
may sign and become party to this Act;  

 
(ii) any intergovernmental organisation 

which maintains an Office in which protec-
tion of industrial designs may be obtained 
with effect in the territory in which the con-
stituting treaty of the intergovernmental or-
ganisation applies may sign and become par-
ty to this Act, provided that at least one of the 
member States of the intergovernmental or-
ganisation is a member of the Organisation 
and provided that such Office is not the sub-
ject of a notification under Article 19.  

2. [Ratification or Accession] Any State or 
intergovernmental organisation referred to in 
paragraph (1) may deposit  

(i) an instrument of ratification if it has sig-
ned this Act, or  

(ii) an instrument of accession if it has not 
signed this Act.  

3. [Effective Date of Deposit] (a) Subject to 
subparagraphs (b) to (d), the effective date of 
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voimaantulopäivä on se päivä, jona asiakirja 
talletetaan, jollei b—d alakohdasta muuta 
johdu.  

b) Sellaisen valtion ratifioimis- tai liitty-
miskirjan tallettamisen voimaantulopäivä, 
jonka osalta teollismallien suoja voidaan saa-
da ainoastaan sellaisen hallitustenvälisen jär-
jestön viraston kautta, jossa kyseinen valtio 
on jäsenenä, on se päivä, jona kyseisen halli-
tustenvälisen järjestön asiakirja talletetaan, 
jos kyseinen päivä on kyseisen valtion asia-
kirjan tallettamispäivää myöhempi.  
 
 

c) Sellaisen ratifioimis- tai liittymiskirjan 
tallettamisen voimaantulopäivä, johon sisäl-
tyy tai on liitetty 19 artiklassa tarkoitettu il-
moitus, on se päivä, jona kyseisen ilmoituk-
sen tehneestä valtioiden ryhmästä viimeisin 
valtio tallettaa kirjansa.  
 

d) Valtion ratifioimis- tai liittymiskirjaan 
voi sisältyä tai olla liitettynä selitys, jonka 
mukaan asiakirjan tallettamisen edellytyksek-
si asetetaan se, että yhden muun valtion tai 
yhden hallitustenvälisen järjestön asiakirja, 
kahden muun valtion asiakirjat, tai yhden 
muun valtion ja yhden hallitustenvälisen jär-
jestön asiakirjat on myös talletettu; valtiot ja 
hallitustenvälinen järjestö on mainittava ni-
meltä, ja niiden on täytettävä tämän asiakirjan 
sopimuspuoleksi tulemista koskevat edelly-
tykset. Asiakirja, johon sisältyy tai on liitet-
tynä tällainen selitys, katsotaan talletetuksi 
sinä päivänä, jona selityksessä mainittu edel-
lytys täyttyy. Jos selityksessä täsmennettyyn 
asiakirjaan itseensä sisältyy tai on liitettynä 
vastaava selitys, kyseinen asiakirja katsotaan 
talletetuksi sinä päivänä, jona selityksessä 
mainittu edellytys täyttyy.  
 
 

e) Edellä olevan d alakohdan nojalla tehty 
selitys voidaan peruuttaa kokonaisuudessaan 
tai osittain milloin tahansa. Peruuttaminen tu-
lee voimaan sinä päivänä, jona pääjohtaja saa 
ilmoituksen peruuttamisesta. 

the deposit of an instrument of ratification or 
accession shall be the date on which that in-
strument is deposited.  

(b) The effective date of the deposit of the 
instrument of ratification or accession of any 
State in respect of which protection of indus-
trial designs may be obtained only through 
the Office maintained by an intergovernmen-
tal organisation of which that State is a 
member shall be the date on which the in-
strument of that intergovernmental organisa-
tion is deposited if that date is later than the 
date on which the instrument of the said State 
has been deposited.  

(c) The effective date of the deposit of any 
instrument of ratification or accession con-
taining or accompanied by the notification 
referred to in Article 19 shall be the date on 
which the last of the instruments of the States 
members of the group of States having made 
the said notification is deposited.  

(d) Any instrument of ratification or acces-
sion of a State may contain or be accompa-
nied by a declaration making it a condition to 
its being considered as deposited that the in-
strument of one other State or one intergov-
ernmental organisation, or the instruments of 
two other States, or the instruments of one 
other State and one intergovernmental or-
ganisation, specified by name and eligible to 
become party to this Act, is or are also de-
posited. The instrument containing or ac-
companied by such a declaration shall be 
considered to have been deposited on the day 
on which the condition indicated in the decla-
ration is fulfilled. However, when an instru-
ment specified in the declaration itself con-
tains, or is itself accompanied by, a declara-
tion of the said kind, that instrument shall be 
considered as deposited on the day on which 
the condition specified in the latter declara-
tion is fulfilled.  

(e) Any declaration made under paragraph 
(d) may be withdrawn, in its entirety or in 
part, at any time. Any such withdrawal shall 
become effective on the date on which the 
notification of withdrawal is received by the 
Director General. 
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28 artikla 

 
Ratifioinnin ja liittymisen voimaantulopäivä 

 
 

1. [Huomioon otettavat asiakirjat] Tätä ar-
tiklaa sovellettaessa otetaan huomioon aino-
astaan ne ratifioimis- tai liittymiskirjat, jotka 
27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut valtiot tai 
hallitustenväliset järjestöt ovat tallettaneet ja 
joilla on 27 artiklan 3 kohdan mukainen voi-
maantulopäivä.  

2. [Tämän asiakirjan voimaantulo] Tämä 
asiakirja tulee voimaan kolmen kuukauden 
kuluttua siitä, kun kuusi valtiota on tallettanut 
ratifioimis- tai liittymiskirjansa, edellyttäen, 
että kansainvälisen toimiston keräämien tuo-
reimpien vuositilastojen mukaan vähintään 
kolme kyseisistä valtioista täyttää ainakin toi-
sen seuraavista edellytyksistä:  

i) kyseisessä valtiossa tai kyseisen valtion 
osalta on jätetty vähintään 3 000 teollismalli-
en suojaa koskevaa hakemusta, tai  

ii) kyseisessä valtiossa tai kyseisen valtion 
osalta on jätetty vähintään 1 000 teollismalli-
en suojaa koskevaa hakemusta muissa valti-
oissa kuin kyseisessä valtiossa asuvien toi-
mesta.  

3. [Ratifioinnin ja liittymisen voimaantulo] 
a) Tämä asiakirja sitoo voimaantulopäiväs-
tään alkaen valtioita tai hallitustenvälisiä jär-
jestöjä, jotka ovat tallettaneet ratifioimis- tai 
liittymiskirjansa vähintään kolme kuukautta 
ennen tämän asiakirjan voimaantulopäivää.  
 

b) Tämä asiakirja sitoo muita valtioita tai 
hallitustenvälisiä järjestöjä kolmen kuukau-
den kuluttua siitä päivästä, jona ne ovat tallet-
taneet ratifioimis- tai liittymiskirjansa tai 
muuna myöhempänä kyseisessä kirjassa il-
moitettuna päivänä. 

Article 28 
 

Effective Date of Ratifications and Acces-
sions 

 
1. [Instruments to Be Taken into Consid-

eration] or the purposes of this Article, only 
instruments of ratification or accession that 
are deposited by States or intergovernmental 
organisations referred to in Article 27(1) and 
that have an effective date according to Arti-
cle 27(3) shall be taken into consideration.  

2. [Entry into Force of This Act] this Act 
shall enter into force three months after six 
States have deposited their instruments of ra-
tification or accession, provided that, accord-
ing to the most recent annual statistics col-
lected by the International Bureau, at least 
three of those States fulfil at least one of the 
following conditions:  

(i) at least 3,000 applications for the pro-
tection of industrial designs have been filed 
in or for the State concerned, or  

(ii) at least 1,000 applications for the pro-
tection of industrial designs have been filed 
in or for the State concerned by residents of 
States other than that State.  
 

3. [Entry into Force of Ratifications and 
Accessions] (a) Any State or intergovernmen-
tal organisation that has deposited its instru-
ment of ratification or accession three 
months or more before the date of entry into 
force of this Act shall become bound by this 
Act on the date of entry into force of this Act. 

(b) Any other State or intergovernmental 
organisation shall become bound by this Act 
three months after the date on which it has 
deposited its instrument of ratification or ac-
cession or at any later date indicated in that 
instrument. 

 
 

29 artikla 
 

Varaumien kielto 
 

Tähän asiakirjaan ei saa tehdä varaumia. 

Article 29 
 

Prohibition of Reservations 
 

No reservations to this Act are permitted. 
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30 artikla 
 

Sopimuspuolten antamat selitykset 
 
1. [Ajankohta, jona selitykset voidaan an-

taa] Edellä 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa, 5 artiklan 2 kohdan a ala-
kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 
1 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdassa, 
14 artiklan 3 kohdassa, 16 artiklan 2 kohdassa 
tai 17 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoi-
tettuja selityksiä voidaan antaa,  

i) kun 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
asiakirja talletetaan, jolloin selitys tulee voi-
maan sinä päivänä, jona tämä asiakirja alkaa 
sitoa selityksen antanutta valtiota tai hallitus-
tenvälistä järjestöä, tai  

 
ii) 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun asia-

kirjan tallettamisen jälleen, jolloin selitys tu-
lee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä 
päivästä, jona pääjohtaja vastaanottaa sen, tai 
minä tahansa selityksessä mainittuna myö-
hempänä päivänä, mutta sitä sovelletaan ai-
noastaan sellaiseen kansainväliseen rekiste-
röintiin, jonka kansainvälisen rekisteröinnin 
päivä on sama tai myöhempi kuin selityksen 
päivämäärä.  

2. [Sellaisten valtioiden selitykset, joilla on 
yhteinen virasto] Sen estämättä, mitä 1 koh-
dassa määrätään, sellainen mainitussa koh-
dassa tarkoitettu selitys, jonka on antanut val-
tio, joka on yhden tai useamman toisen valti-
on kanssa ilmoittanut pääjohtajalle 19 artiklan 
1 kohdan nojalla kansallisten virastojensa 
korvaamisesta yhteisellä virastolla, tulee 
voimaan ainoastaan, jos kyseinen toinen val-
tio antaa vastaavan selityksen tai kyseiset toi-
set valtiot antavat vastaavat selitykset.  

3. [Selitysten peruuttaminen] Edellä 1 koh-
dassa tarkoitetut selitykset voidaan peruuttaa 
milloin tahansa pääjohtajalle osoitetulla il-
moituksella. Peruutus tulee voimaan kolmen 
kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pää-
johtaja vastaanottaa ilmoituksen tai minä ta-
hansa ilmoituksessa mainittuna myöhempänä 
päivänä. Edellä olevan 7 artiklan 2 kohdan 
nojalla tehdyn selityksen osalta peruutus ei 
vaikuta kansainvälisiin hakemuksiin, jotka on 
jätetty ennen kyseisen peruutuksen voimaan-
tuloa. 

Article 30 
 

Declarations Made by Contracting Parties 
 
1. [Time at Which Declarations May Be 

Made] Any declaration under Articles 
4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 
16(2) or 17(3)(c) may be made  
 
 
 
 

(i) at the time of the deposit of an instru-
ment referred to in Article 27(2), in which 
case it shall become effective on the date on 
which the State or intergovernmental organi-
sation having made the declaration becomes 
bound by this Act, or  

(ii) after the deposit of an instrument re-
ferred to in Article 27(2), in which case it 
shall become effective three months after the 
date of its receipt by the Director General or 
at any later date indicated in the declaration 
but shall apply only in respect of any interna-
tional registration whose date of international 
registration is the same as, or is later than, the 
effective date of the declaration.  
 

2. [Declarations by States Having a Com-
mon Office] Notwithstanding paragraph (1), 
any declaration referred to in that paragraph 
that has been made by a State which has, 
with another State or other States, notified 
the Director General under Article 19(1) of 
the substitution of a common Office for their 
national Offices shall become effective only 
if that other State or those other States makes 
or make a corresponding declaration or cor-
responding declarations.  

3. [Withdrawal of Declarations] Any dec-
laration referred to in paragraph (1) may be 
withdrawn at any time by notification ad-
dressed to the Director General. Such with-
drawal shall take effect three months after the 
date on which the Director General has re-
ceived the notification or at any later date in-
dicated in the notification. In the case of a 
declaration made under Article 7(2), the 
withdrawal shall not affect international ap-
plications filed prior to the coming into effect 
of the said withdrawal. 
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31 artikla 

 
Vuosien 1934 ja 1960 asiakirjojen soveltami-

nen 
 

1. [Niiden valtioiden väliset suhteet, jotka 
ovat sekä tämän asiakirjan että vuoden 1934 
asiakirjan tai vuoden 1960 asiakirjan sopi-
muspuolia] Tätä asiakirjaa yksistään sovelle-
taan niiden valtioiden keskinäisiin suhteisiin, 
jotka ovat sekä tämän asiakirjan että vuoden 
1934 asiakirjan tai vuoden 1960 asiakirjan 
sopimuspuolia. Nämä valtiot soveltavat kui-
tenkin keskinäisissä suhteissaan tapauksen 
mukaan joko vuoden 1934 asiakirjaa tai vuo-
den 1960 asiakirjaa sellaisiin teollismalleihin, 
jotka on jätetty kansainväliseen toimistoon 
ennen sitä päivää, jona tätä asiakirjaa aletaan 
soveltaa niiden keskinäisiin suhteisiin.  

2. [Niiden valtioiden, jotka ovat sekä tämän 
asiakirjan että vuoden 1934 asiakirjan tai 
vuoden 1960 asiakirjan sopimuspuolia, sekä 
niiden valtioiden, jotka ovat joko vuoden 
1934 asiakirjan tai vuoden 1960 asiakirjan 
mutteivät tämän asiakirjan sopimuspuolia, 
väliset suhteet] a) Valtiot, jotka ovat sekä tä-
män asiakirjan että vuoden 1934 asiakirjan 
sopimuspuolia, soveltavat edelleen vuoden 
1934 asiakirjaa suhteissaan niihin valtioihin, 
jotka ovat vuoden 1934 asiakirjan mutteivät 
vuoden 1960 asiakirjan tai tämän asiakirjan 
sopimuspuolia.  

b) Valtiot, jotka ovat sekä tämän asiakirjan 
että vuoden 1960 asiakirjan sopimuspuolia, 
soveltavat edelleen vuoden 1960 asiakirjaa 
suhteissaan niihin valtioihin, jotka ovat vuo-
den 1960 asiakirjan mutteivät tämän asiakir-
jan sopimuspuolia. 

Article 31 
 

Applicability of the 1934 and 1960 Acts 
 
 

1. [Relations Between States Party to Both 
This Act and the 1934 or 1960 Acts] This Act 
alone shall be applicable as regards the mu-
tual relations of States party to both this Act 
and the 1934 Act or the 1960 Act. However, 
such States shall, in their mutual relations, 
apply the 1934 Act or the 1960 Act, as the 
case may be, to industrial designs deposited 
at the International Bureau prior to the date 
on which this Act becomes applicable as re-
gards their mutual relations.  
 
 
 

2. [Relations Between States Party to Both 
This Act and the 1934 or 1960 Acts and Sta-
tes Party to the 1934 or 1960 Acts Without 
Being Party to This Act] (a) any State that is 
party to both this Act and the 1934 Act shall 
continue to apply the 1934 Act in its relations 
with States that are party to the 1934 Act 
without being party to the 1960 Act or this 
Act.  
 
 
 
 

(b) Any State that is party to both this Act 
and the 1960 Act shall continue to apply the 
1960 Act in its relations with States that are 
party to the 1960 Act without being party to 
this Act. 

 
32 artikla 

 
Tämän asiakirjan irtisanominen 

 
1. [Ilmoitus] Sopimuspuoli voi irtisanoa 

tämän asiakirjan pääjohtajalle osoitetulla il-
moituksella.  

2. [Voimaantulopäivä] Irtisanominen tulee 
voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona 
pääjohtaja vastaanottaa ilmoituksen, tai minä 
tahansa ilmoituksessa mainittuna myöhempä-
nä päivänä. Irtisanominen ei vaikuta tämän 

Article 32 
 

Denunciation of This Act 
 

1. [Notification] Any Contracting Party 
may denounce this Act by notification ad-
dressed to the Director General.  

2. [Effective Date] Denunciation shall take 
effect one year after the date on which the 
Director General has received the notification 
or at any later date indicated in the notifica-
tion. It shall not affect the application of this 



 HE 225/2008 vp  
  

 

71

asiakirjan soveltamiseen mihinkään käsiteltä-
vänä olevaan kansainväliseen hakemukseen 
eikä mihinkään irtisanomista koskevan ilmoi-
tuksen antavan sopimuspuolen osalta irtisa-
nomisen voimaantuloajankohtana voimassa 
olevaan kansainväliseen rekisteröintiin. 

Act to any international application pending 
and any international registration in force in 
respect of the denouncing Contracting Party 
at the time of the coming into effect of the 
denunciation. 

 
33 artikla 

 
Tämän asiakirjan kielet ja allekirjoittaminen 

 
1. [Alkuperäiset tekstit ja viralliset tekstit] 

a) Tämä asiakirja allekirjoitetaan yhtenä eng-
lannin-, arabian, kiinan-, ranskan-, venäjän- ja 
espanjankielisenä alkuperäiskappaleena, jon-
ka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.  

b) Neuvoteltuaan asianomaisten hallitusten 
kanssa pääjohtaja laadituttaa viralliset tekstit 
muilla yleiskokouksen mahdollisesti mää-
räämillä kielillä.  

2. [Allekirjoittamiselle asetettu määräaika] 
Tämä asiakirja on avoinna allekirjoittamista 
varten järjestön päämajassa yhden vuoden 
ajan sen hyväksymisestä. 

Article 33 
 

Languages of This Act; Signature 
 

1. [Original Texts; Official Texts] (a) This 
Act shall be signed in a single original in the 
English, Arabic, Chinese, French, Russian 
and Spanish languages, all texts being equal-
ly authentic.  

(b) Official texts shall be established by the 
Director General, after consultation with the 
interested Governments, in such other lan-
guages as the Assembly may designate.  

2. [Time Limit for Signature] This Act shall 
remain open for signature at the headquarters 
of the Organisation for one year after its 
adoption. 

 
34 artikla 

 
Tallettaja 

 
Tämä asiakirja talletetaan pääjohtajan huos-

taan. 

Article 34 
 

Depositary 
 

The Director General shall be the deposi-
tary of this Act. 
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Täytäntöön-
panomääräykset 

 
Haagin sopimuksen vuoden 1999 asiakir-

jan, vuoden 1960 asiakirjan ja vuoden 
1934 asiakirjan yhteiset täytäntöön-

panomääräykset 
 

(voimassa 1.1.2008 alkaen) 

Common Regulations Under the 1999 Act, 
the 1960 Act and the 1934 Act of the 

Hague Agreement 
 
 

(as in force on January 1, 2008) 
 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 

1 sääntö: Määritelmät 
2 sääntö: Yhteydenpito kansainvälisen toi-

miston kanssa 
3 sääntö: Edustaminen kansainvälisessä toi-

mistossa 
4 sääntö: Määräaikojen laskeminen 
5 sääntö: Epäsäännöllisyydet posti- ja kurii-

ripalveluissa 
6 sääntö: Kielet 

 
2 LUKU: KANSAINVÄLISET HAKE-
MUKSET JA KANSAINVÄLISET RE-

KISTERÖINNIT 
 

7 sääntö: Kansainvälistä hakemusta koske-
vat vaatimukset 

8 sääntö: Hakijaa koskevat erityisvaatimuk-
set 

9 sääntö: Teollismallin kuvat 
 

10 sääntö: Mallikappaleet teollismallista, 
kun pyydetään julkaisemisen lykkäämistä  
 

11 sääntö: Luojan henkilöllisyys; Kuvaus; 
Vaatimus 

12 sääntö: Kansainvälistä hakemusta kos-
kevat maksut 

13 sääntö: Viraston kautta tehty kansainvä-
linen hakemus 

14 sääntö: Kansainvälisen toimiston tekemä 
tutkimus 

15 sääntö: Teollismallin merkitseminen 
kansainväliseen rekisteriin 

16 sääntö: Julkaisemisen lykkääminen 
17 sääntö: Kansainvälisen rekisteröinnin 

julkaiseminen 
 
 

TABLE OF CONTENTS 
 
CHAPTER 1: GENERAL PROVISIONS 

 
Rule 1: Definitions 
Rule 2: Communication with the Interna-

tional Bureau 
Rule 3: Representation Before the Interna-

tional Bureau 
Rule 4: Calculation of Time Limits 
Rule 5: Irregularities in Postal and Delivery 

Services 
Rule 6: Languages 

 
CHAPTER 2: INTERNATIONAL AP-

PLICATIONS AND INTERNATIONAL 
REGISTRATIONS 

 
Rule 7: Requirements Concerning the In-

ternational Application 
Rule 8: Special Requirements Concerning 

the Applicant 
Rule 9: Reproductions of the Industrial De-

sign 
Rule 10: Specimens of the Industrial De-

sign Where Deferment of Publication Is Re-
quested 

Rule 11: Identity of Creator; Description; 
Claim 

Rule 12: Fees Concerning the International 
Application 

Rule 13: International Application Filed 
Through an Office 

Rule 14: Examination by the International 
Bureau 

Rule 15: Registration of the Industrial De-
sign in the International Register 

Rule 16: Deferment of Publication 
Rule 17: Publication of the International 

Registration 
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3 LUKU: KIELTÄYTYMISET JA MI-
TÄTÖINNIT 

 
18 sääntö: Kieltäytymisilmoitus 
19 sääntö: Sääntöjen vastaiset kieltäytymi-

set 
20 sääntö: Mitätöiminen nimetyissä sopi-

muspuolissa 
 
4 LUKU: MUUTOKSET JA KORJAUK-

SET 
 

21 sääntö: Muutoksen rekisteriin merkitse-
minen 

22 sääntö: Korjaukset kansainväliseen re-
kisteriin 
 

5 LUKU: UUDISTAMISET 
 

23 sääntö: Epävirallinen ilmoitus suoja-ajan 
päättymisestä 

24 sääntö: Uudistamista koskevia yksityis-
kohtia 

25 sääntö: Uudistamisen rekisteriin merkit-
seminen; Todistus 
 

6 LUKU: JULKAISU 
 

26 sääntö: Julkaisu 
 

7 LUKU: MAKSUT 
 

27 sääntö: Maksujen määrät ja niiden suo-
rittaminen 

28 sääntö: Maksun valuutta 
29 sääntö: Maksujen tilittäminen asian-

omaisten sopimuspuolten tileille 
 
8 LUKU: YKSINOMAAN TAI OSITTAIN 
VUODEN 1934 ASIAKIRJAAN PERUS-

TUVAT KANSAINVÄLISET HAKE-
MUKSET JA NIISTÄ SEURAAVAT 

KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT 
 

30 sääntö: Näiden sääntöjen soveltaminen 
yksinomaan vuoden 1934 asiakirjaan perus-
tuviin kansainvälisiin hakemuksiin ja niistä 
seuraaviin kansainvälisiin rekisteröinteihin 

31 sääntö: Näiden sääntöjen soveltaminen 
osittain vuoden 1934 asiakirjaan perustuviin 
kansainvälisiin hakemuksiin ja niistä seuraa-
viin kansainvälisiin rekisteröinteihin 

CHAPTER 3: REFUSALS AND IN-
VALIDATIONS 

 
Rule 18: Notification of Refusal 
Rule 19: Irregular Refusals 

 
Rule 20: Invalidation in Designated Con-

tracting Parties 
 

CHAPTER 4: CHANGES AND COR-
RECTIONS 

 
Rule 21: Recording of a Change 

 
Rule 22: Corrections in the International 

Register 
 

CHAPTER 5: RENEWALS 
 

Rule 23: Unofficial Notice of Expiry 
 
Rule 24: Details Concerning Renewal 
 
Rule 25: Recording of the Renewal; Cer-

tificate 
 

CHAPTER 6: BULLETIN 
 

Rule 26: Bulletin 
 

CHAPTER 7: FEES 
 

Rule 27: Amounts and Payment of Fees 
 

Rule 28: Currency of Payments 
Rule 29: Crediting of Fees to the Accounts 

of the Contracting Parties Concerned 
 

CHAPTER 8: INTERNATIONAL AP-
PLICATIONS GOVERNED EXCLU-
SIVELY OR PARTLY BY THE 1934 

ACT AND INTERNATIONAL REGIS-
TRATIONS RESULTING THEREFROM 
 

Rule 30: Applicability of These Regula-
tions to International Applications Governed 
Exclusively by the 1934 Act and Interna-
tional Registrations Resulting Therefrom 

Rule 31: Applicability of These Regula-
tions to International Applications Governed 
Partly by the 1934 Act and International Reg-
istrations Resulting Therefrom 
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9 LUKU: MUUT MÄÄRÄYKSET 

 
32 sääntö: Julkaistuja kansainvälisiä rekis-

teröintejä koskevat otteet, jäljennökset ja tie-
dot 

33 sääntö: Tiettyjen sääntöjen muuttaminen 
34 sääntö: Hallinnolliset määräykset 
35 sääntö: Vuoden 1999 asiakirjan sopi-

muspuolten antamat selitykset  
36 sääntö: Vuoden 1960 asiakirjan sopi-

muspuolten antamat selitykset 

 
CHAPTER 9: MISCELLANEOUS 

 
Rule 32: Extracts, Copies and Information 

Concerning Published International Registra-
tions 

Rule 33: Amendment of Certain Rules 
Rule 34: Administrative Instructions 
Rule 35: Declarations Made by Contracting 

Parties to the 1999 Act 
Rule 36: Declarations Made by Contracting 

Parties to the 1960 Act 
 

 
1 LUKU 

 
YLEISET MÄÄRÄYKSET 

 
1 sääntö 

 
Määritelmät 

 
1. [Lyhennykset] Näissä säännöissä 
i) ”vuoden 1999 asiakirja” tarkoittaa 2. hei-

näkuuta 1999 Genevessä allekirjoitettua Haa-
gin sopimuksen asiakirjaa 

 
ii) ”vuoden 1960 asiakirja” tarkoittaa 

28. marraskuuta 1960 Haagissa allekirjoitet-
tua Haagin sopimuksen asiakirjaa 

iii) ”vuoden 1934 asiakirja” tarkoittaa 
2. kesäkuuta 1934 Lontoossa allekirjoitettua 
Haagin sopimuksen asiakirjaa 

iv) näissä säännöissä käytetyllä ilmaisulla, 
johon viitataan vuoden 1999 asiakirjan 1 ar-
tiklassa on sama merkitys kuin kyseisessä 
asiakirjassa 

v) ”hallinnolliset määräykset" tarkoittavat 
34 säännössä mainittuja hallinnollisia määrä-
yksiä 

vi) ”tiedonanto” tarkoittaa kansainvälistä 
hakemusta tai sopimuspuolen virastolle, kan-
sainväliselle toimistolle, hakijalle tai haltijalle 
näiden sääntöjen tai hallinnollisten määräys-
ten sallimalla tavalla osoitettua kansainväli-
seen hakemukseen tai kansainväliseen rekis-
teröintiin liittyvää tai niiden liitteenä olevaa 
pyyntöä, selitystä, kehotusta, ilmoitusta tai 
tietoa  

vii) "virallinen lomake" tarkoittaa kansain-
välisen toimiston vahvistamaa lomaketta tai 
mitä tahansa samansisältöistä ja -muotoista 

CHAPTER 1 
 

GENERAL PROVISIONS 
 

Rule 1 
 

Definitions 
 

(1) [Abbreviated Expressions] For the pur-
poses of these Regulations, 

(i) “1999 Act” means the Act signed at Ge-
neva on July 2, 1999, of the Hague Agree-
ment; 

(ii) “1960 Act” means the Act signed at 
The Hague on November 28, 1960, of the 
Hague Agreement; 

(iii) “1934 Act” means the Act signed at 
London on June 2, 1934, of the Hague Ag-
reement; 

(iv) an expression which is used in these 
Regulations and is referred to in Article 1 of 
the 1999 Act has the same meaning as in that 
Act;  

(v) “Administrative Instructions” means 
the Administrative Instructions referred to in 
Rule 34; 

(vi) “communication” means any interna-
tional application or any request, declaration, 
invitation, notification or information relating 
to or accompanying an international applica-
tion or an international registration that is ad-
dressed to the Office of a Contracting Party, 
the International Bureau, the applicant or the 
holder by means permitted by these Regula-
tions or the Administrative Instructions; 

(vii) “official form” means a form estab-
lished by the International Bureau or any 
form having the same contents and format; 
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lomaketta 
viii) ”kansainvälinen luokitus" tarkoittaa 

teollismallien kansainvälisen luokituksen pe-
rustamista koskevan Locarnon sopimuksen 
mukaisesti perustettua luokitusta  

ix) "säädetty maksu" tarkoittaa maksutau-
lukossa ilmoitettua sovellettavaa maksua 

x) ”julkaisu” tarkoittaa määräajoin ilmesty-
vää julkaisua, jossa kansainvälinen toimisto 
suorittaa vuoden 1999 asiakirjassa, vuoden 
1960 asiakirjassa, vuoden 1934 asiakirjassa 
tai näissä säännöissä määrätyt julkaisemiset, 
oli käytetty mitä välinettä tahansa  

xi) ”vuoden 1999 asiakirjan mukaisesti ni-
metty sopimuspuoli” tarkoittaa nimettyä so-
pimuspuolta, jonka osalta vuoden 1999 asia-
kirjaa on sovellettava, joko ainoana yhteisenä 
asiakirjana, johon nimetty sopimuspuoli ja 
hakijan sopimuspuoli ovat liittyneet, tai vuo-
den 1999 asiakirjan 31 artiklan 1 kappaleen 
ensimmäisen virkkeen nojalla  

xii) ”vuoden 1960 asiakirjan mukaisesti 
nimetty sopimuspuoli” tarkoittaa nimettyä 
sopimuspuolta, jonka osalta vuoden 1960 
asiakirjaa on sovellettava, joko ainoana yhtei-
senä asiakirjana, johon nimetty sopimuspuoli 
ja vuoden 1960 asiakirjan 2 artiklassa tarkoi-
tettu alkuperävaltio ovat liittyneet, tai vuoden 
1960 asiakirjan 31 artiklan 1 kappaleen en-
simmäisen virkkeen nojalla  

xiii) ”vuoden 1934 asiakirjan mukaisesti 
nimetty sopimuspuoli” tarkoittaa nimettyä 
sopimuspuolta, jonka osalta vuoden 1934 
asiakirjaa on sovellettava, joko ainoana yhtei-
senä asiakirjana, johon nimetty sopimuspuoli 
ja vuoden 1934 asiakirjan 1 artiklassa tarkoi-
tettu sopimusmaa ovat liittyneet 

xiv) "yksinomaan vuoden 1999 asiakirjaan 
perustuva kansainvälinen hakemus" tarkoittaa 
kansainvälistä hakemusta, jonka osalta kaikki 
nimetyt sopimuspuolet ovat vuoden 1999 
asiakirjan mukaisesti nimettyjä sopimuspuo-
lia  

xv) "yksinomaan vuoden 1960 asiakirjaan 
perustuva kansainvälinen hakemus" tarkoittaa 
kansainvälistä hakemusta, jonka osalta kaikki 
nimetyt sopimuspuolet ovat vuoden 1960 
asiakirjan mukaisesti nimettyjä sopimuspuo-
lia  

xvi) "yksinomaan vuoden 1934 asiakirjaan 
perustuva kansainvälinen hakemus" tarkoittaa 
kansainvälistä hakemusta, jonka osalta kaikki 

(viii) “International Classification” means 
the Classification established under the Lo-
carno Agreement Establishing an Interna-
tional Classification for Industrial Designs; 

(ix) “prescribed fee” means the applicable 
fee set out in the Schedule of Fees; 

(x) “Bulletin” means the periodical bulletin 
in which the International Bureau effects the 
publications provided for in the 1999 Act, the 
1960 Act, the 1934 Act or these Regulations, 
whatever the medium used; 
 

(xi) “Contracting Party designated under 
the 1999 Act” means a designated Contract-
ing Party in respect of which the 1999 Act is 
applicable, either as the only common Act to 
which that designated Contracting Party and 
the applicant’s Contracting Party are bound, 
or by virtue of Article 31(1), first sentence, 
of the 1999 Act; 

(xii) “Contracting Party designated under 
the 1960 Act” means a designated Contract-
ing Party in respect of which the 1960 Act is 
applicable, either as the only common Act to 
which that designated Contracting Party and 
the State of origin referred to in Article 2 of 
the 1960 Act are bound, or by virtue of Arti-
cle 31(1), first sentence, of the 1960 Act; 
 

(xiii) “Contracting Party designated under 
the 1934 Act” means a designated Contract-
ing Party in respect of which the 1934 Act is 
applicable, as the only common Act to which 
that designated Contracting Party and the 
contracting country referred to in Article 1 of 
the 1934 Act are bound; 

(xiv) “international application governed 
exclusively by the 1999 Act” means an inter-
national application in respect of which all 
designated Contracting Parties are Contract-
ing Parties designated under the 1999 Act; 
 

(xv) “international application governed 
exclusively by the 1960 Act” means an inter-
national application in respect of which all 
designated Contracting Parties are Contract-
ing Parties designated under the 1960 Act; 
 

(xvi) “international application governed 
exclusively by the 1934 Act” means an inter-
national application in respect of which all 
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nimetyt sopimuspuolet ovat vuoden 1934 
asiakirjan mukaisesti nimettyjä sopimuspuo-
lia  

xvii) ”sekä vuoden 1999 ja vuoden 1960 
asiakirjaan perustuva kansainvälinen hake-
mus" tarkoittaa kansainvälistä hakemusta, 
jonka osalta 

– ainakin yksi sopimuspuoli on nimetty 
vuoden 1999 asiakirjan mukaisesti 

– ainakin yksi sopimuspuoli on nimetty 
vuoden 1960 asiakirjan mukaisesti ja 

– mitään sopimuspuolta ei ole nimetty vuo-
den 1934 asiakirjan mukaisesti 

xviii) ”sekä vuoden 1999 ja vuoden 1934 
asiakirjaan perustuva kansainvälinen hake-
mus" tarkoittaa kansainvälistä hakemusta, 
jonka osalta 

– ainakin yksi sopimuspuoli on nimetty 
vuoden 1999 asiakirjan mukaisesti 

– ainakin yksi sopimuspuoli on nimetty 
vuoden 1934 asiakirjan mukaisesti ja 

– mitään sopimuspuolta ei ole nimetty vuo-
den 1960 asiakirjan mukaisesti 

xix) ”sekä vuoden 1960 ja vuoden 1934 
asiakirjaan perustuva kansainvälinen hake-
mus" tarkoittaa kansainvälistä hakemusta, 
jonka osalta 

– ainakin yksi sopimuspuoli on nimetty 
vuoden 1960 asiakirjan mukaisesti 

– ainakin yksi sopimuspuoli on nimetty 
vuoden 1934 asiakirjan mukaisesti ja 

– mitään sopimuspuolta ei ole nimetty vuo-
den 1999 asiakirjan mukaisesti 

xx) ”vuoden 1999, vuoden 1960 ja vuoden 
1934 asiakirjaan perustuva kansainvälinen 
hakemus" tarkoittaa kansainvälistä hakemus-
ta, jonka osalta 

– ainakin yksi sopimuspuoli on nimetty 
vuoden 1999 asiakirjan mukaisesti 

– ainakin yksi sopimuspuoli on nimetty 
vuoden 1960 asiakirjan mukaisesti ja 

– ainakin yksi sopimuspuoli on nimetty 
vuoden 1934 asiakirjan mukaisesti. 

2. [Joidenkin vuoden 1999 asiakirjassa, 
vuoden 1960 asiakirjassa ja vuoden 1934 
asiakirjassa käytettyjen ilmaisujen vastaa-
vuus] Näissä säännöissä 

i) viittaus ”kansainväliseen hakemukseen” 
tai ”kansainväliseen rekisteröintiin” katsotaan 
tarvittaessa sisältävän viittauksen vuoden 
1960 asiakirjassa ja vuoden 1934 asiakirjassa 
tarkoitettuun ”kansainväliseen talletukseen”    

designated Contracting Parties are Contract-
ing Parties designated under the 1934 Act; 
 

(xvii) “international application governed 
by both the 1999 Act and the 1960 Act” 
means an international application in respect 
of which  

– at least one Contracting Party has been 
designated under the 1999 Act, 

– at least one Contracting Party has been 
designated under the 1960 Act, and  

– no Contracting Party has been designated 
under the 1934 Act; 

(xviii) “international application governed 
by both the 1999 Act and the 1934 Act” 
means an international application in respect 
of which 

– at least one Contracting Party has been 
designated under the 1999 Act, 

– at least one Contracting Party has been 
designated under the 1934 Act, and 

– no Contracting Party has been designated 
under the 1960 Act; 

(xix) “international application governed 
by both the 1960 Act and the 1934 Act” 
means an international application in respect 
of which  

– at least one Contracting Party has been 
designated under the 1960 Act, 

– at least one Contracting Party has been 
designated under the 1934 Act, and 

– no Contracting Party has been designated 
under the 1999 Act; 

(xx) “international application governed by 
the 1999 Act, the 1960 Act and the 1934 
Act” means an international application in 
respect of which 

– at least one Contracting Party has been 
designated under the 1999 Act, 

– at least one Contracting Party has been 
designated under the 1960 Act, and 

– at least one Contracting Party has been 
designated under the 1934 Act. 

(2) [Correspondence Between Some Ex-
pressions Used in the 1999 Act, the 1960 Act 
and the 1934 Act] For the purposes of these 
Regulations, 

(i) reference to “international application” 
or “international registration” shall be dee-
med, where appropriate, to include a refer-
ence to “international deposit” as referred to 
in the 1960 Act and the 1934 Act; 
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ii) viittaus ”hakijaan” tai ”haltijaan” katso-
taan tarvittaessa sisältävän viittauksen vuoden 
1960 asiakirjassa ja vuoden 1934 asiakirjassa 
tarkoitettuun ”tallettajaan” tai ”omistajaan”  
 

iii) viittaus ”sopimuspuoleen” katsotaan tar-
vittaessa sisältävän viittauksen vuoden 1960 
asiakirjaan liittyneeseen valtioon tai vuoden 
1934 asiakirjaan liittyneeseen maahan 

iv) viittaus ”sopimuspuoleen, jonka virasto 
on tutkiva virasto” katsotaan tarvittaessa si-
sältävän viittauksen vuoden 1960 asiakirjan 
2 artiklassa määriteltyyn ”uutuustutkimuksen 
suorittavaan valtioon”  

v) viittaus ”yksilölliseen nimeämismak-
suun” katsotaan tarvittaessa sisältävän viitta-
uksen vuoden 1960 asiakirjan 15 artiklan 
1 kappaleen 2 kohdan b alakohdassa mainit-
tuun maksuun 

vi) viittaus ”uudistamiseen” katsotaan tar-
vittaessa sisältävän viittauksen vuoden 1934 
asiakirjassa tarkoitettuun ”pidennykseen”. 

(ii) reference to “applicant” or “holder” 
shall be deemed, where appropriate, to in-
clude a reference to, respectively, “depositor” 
or “owner” as referred to in the 1960 Act and 
the 1934 Act; 

(iii) reference to “Contracting Party” shall 
be deemed, where appropriate, to include a 
reference to a State party to the 1960 Act or 
to a country party to the 1934 Act; 

(iv) reference to “Contracting Party whose 
Office is an examining Office” shall be dee-
med, where appropriate, to include a refer-
ence to “State having a novelty examination” 
as defined in Article 2 of the 1960 Act; 

(v) reference to “individual designation 
fee” shall be deemed, where appropriate, to 
include a reference to the fee mentioned in 
Article 15(1)2(b) of the 1960 Act;  
 

(vi) reference to “renewal” shall be dee-
med, where appropriate, to include a refer-
ence to “prolongation” referred to in the 1934 
Act. 

 
2 sääntö 

 
Yhteydenpito kansainvälisen toimiston kanssa 
 
 

Tiedonannot kansainväliselle toimistolle on 
toimitettava kuten hallinnollisissa määräyk-
sissä on tarkemmin määrätty. 

Rule 2 
 

Communication with the International Bu-
reau 

 
Communications addressed to the Interna-

tional Bureau shall be effected as specified in 
the Administrative Instructions. 

 
3 sääntö 

 
Edustaminen kansainvälisessä toimistossa 

 
 

1. [Asiamies; Asiamiesten lukumäärä] a) 
Hakija tai haltija voi käyttää asiamiestä kan-
sainvälisessä toimistossa.  
 

b) Vain yksi asiamies voidaan nimetä tiet-
tyä kansainvälistä hakemusta tai kansainvälis-
tä rekisteröintiä varten. Jos nimitetään useita 
asiamiehiä, vain ensimmäisenä ilmoitetun 
katsotaan olevan asiamies ja vain hänet mer-
kitään asiamieheksi. 
 

c) Jos henkilöyhtiö tai yritys, joka koostuu 
lakimiehistä tai patentti- tai tavaramerk-
kiasiamiehistä on ilmoitettu kansainväliselle 

Rule 3
 
Representation Before the International Bu-

reau 
 

(1) [Representative; Number Representa-
tives] (a) The applicant or the holder may ha-
ve a representative before the International 
Bureau. 

(b) Only one representative may be ap-
pointed in respect of a given international 
application or international registration. 
Where the appointment indicates several rep-
resentatives, only the one indicated first shall 
be considered to be a representative and be 
recorded as such.  

(c) Where a partnership or firm composed 
of attorneys or patent or trademark agents has 
been indicated as representative to the Inter-
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toimistolle asiamieheksi, katsotaan sen muo-
dostavan yhden asiamiehen. 

2. [Asiamiehen nimittäminen] a) Asiamies 
voidaan nimittää kansainvälisellä hakemuk-
sella edellyttäen, että hakija on allekirjoitta-
nut hakemuksen.  

 
b) Asiamies voidaan myös nimittää erilli-

sellä tiedonannolla, joka voi liittyä saman ha-
kijan tai haltijan yhteen tai useampaan eritel-
tyyn kansainväliseen hakemukseen tai kan-
sainväliseen rekisteröintiin. Tiedonannon tu-
lee olla hakijan tai haltijan allekirjoittama. 

 
c) Jos kansainvälinen toimisto katsoo, että 

asiamiehen nimittäminen on sääntöjen vastai-
nen, sen tulee ilmoittaa asiasta hakijalle tai 
haltijalle ja ehdotetulle asiamiehelle. 
 

3. [Asiamiehen nimittämisen rekisteriin 
merkitseminen ja siitä ilmoittaminen; Nimit-
tämisen voimaantulopäivä] a) Jos kansainvä-
linen toimisto katsoo, että asiamiehen nimit-
täminen on tapahtunut sovellettavien vaati-
musten mukaisesti, sen tulee merkitä kan-
sainväliseen rekisteriin, että hakijalla tai halti-
jalla on asiamies, sekä asiamiehen nimi ja 
osoite. Tällöin nimittämisen voimaantulopäi-
vä on se päivä, jolloin kansainvälinen toimis-
to vastaanotti kansainvälisen hakemuksen tai 
sellaisen erillisen tiedonannon, jossa asiamies 
on nimitetty. 
 

b) Kansainvälisen toimiston tulee ilmoittaa 
a kohdassa tarkoitetusta merkitsemisestä sekä 
hakijalle tai haltijalle että asiamiehelle.  
 

4. [Asiamiehen nimittämisen vaikutus] a) 
Ellei näissä säännöissä erityisesti muuta mää-
rätä, 3 kappaleen a kohdan mukaisesti rekiste-
riin merkityn asiamiehen allekirjoitus korvaa 
hakijan tai haltijan allekirjoituksen. 
 

b) Ellei näissä säännöissä erityisesti vaadi-
ta, että tiedonanto tulee osoittaa sekä hakijalle 
tai haltijalle että asiamiehelle, kansainvälisen 
toimiston tulee osoittaa 3 kappaleen a kohdan 
mukaisesti rekisteriin merkitylle asiamiehelle 
kaikki tiedonannot, jotka asiamiehen puuttu-
essa tulisi lähettää hakijalle tai haltijalle. Tä-
ten kyseiselle asiamiehelle osoitetuilla tie-
donannoilla on sama vaikutus kuin jos ne oli-

national Bureau, it shall be regarded as one 
representative. 

(2) [Appointment of the Representative] (a) 
The appointment of a representative may be 
made in the international application, pro-
vided that the application is signed by the 
applicant. 

(b) The appointment of a representative 
may also be made in a separate communica-
tion which may relate to one or more speci-
fied international applications or interna-
tional registrations of the same applicant or 
holder. The said communication shall be sig-
ned by the applicant or the holder. 

(c) Where the International Bureau consid-
ers that the appointment of a representative is 
irregular, it shall notify accordingly the ap-
plicant or holder and the purported represen-
tative. 

(3) [Recording and Notification of Ap-
pointment of a Representative; Effective Date 
of Appointment] (a) Where the International 
Bureau finds that the appointment of a repre-
sentative complies with the applicable re-
quirements, it shall record the fact that the 
applicant or holder has a representative, as 
well as the name and address of the represen-
tative, in the International Register. In such a 
case, the effective date of the appointment 
shall be the date on which the International 
Bureau received the international application 
or separate communication in which the rep-
resentative is appointed. 

(b) The International Bureau shall notify 
the recording referred to in subparagraph (a) 
to both the applicant or holder and the repre-
sentative. 

(4) [Effect of Appointment of a Representa-
tive] (a) Except where these Regulations ex-
pressly provide otherwise, the signature of a 
representative recorded under paragraph 
(3)(a) shall replace the signature of the appli-
cant or holder. 

(b) Except where these Regulations ex-
pressly require that a communication be ad-
dressed to both the applicant or holder and 
the representative, the International Bureau 
shall address to the representative recorded 
under paragraph (3)(a) any communication 
which, in the absence of a representative, 
would have to be sent to the applicant or hol-
der; any communication so addressed to the 



 HE 225/2008 vp  
  

 

79

si osoitettu hakijalle tai haltijalle. 
 
 
c) Kaikilla 3 kappaleen a kohdan mukaises-

ti rekisteriin merkityn asiamiehen kansainvä-
liselle toimistolle osoittamilla tiedonannoilla 
on sama vaikutus kuin jos hakija tai haltija 
olisi osoittanut ne kansainväliselle toimistol-
le. 

5. [Rekisterimerkinnän poistaminen; Pois-
tamisen voimaantulopäivä] a) 3 kappaleen 
a kohdan mukainen merkintä poistetaan, jos 
sitä pyydetään hakijan, haltijan tai asiamiehen 
allekirjoittamassa tiedonannossa. Kansainvä-
linen toimisto poistaa merkinnän viran puo-
lesta, jos nimitetään uusi asiamies tai jos teh-
dään merkintä haltijan muutoksesta eikä kan-
sainvälisen rekisteröinnin uusi haltija ole ni-
mittänyt asiamiestä. 
 

b) Poistaminen astuu voimaan päivänä, jol-
loin kansainvälinen toimisto vastaanottaa sitä 
koskevan tiedonannon. 

c) Kansainvälisen toimiston tulee ilmoittaa 
poistamisesta ja sen voimaantulopäivämää-
rästä asiamiehelle, jonka merkintä on poistet-
tu, ja hakijalle tai haltijalle. 

said representative shall have the same effect 
as if it had been addressed to the applicant or 
holder. 

(c) Any communication addressed to the 
International Bureau by the representative re-
corded under paragraph (3)(a) shall have the 
same effect as if it had been addressed to the 
said Bureau by the applicant or holder. 

 
(5) [Cancellation of Recording; Effective 

Date of Cancellation] (a) Any recording un-
der paragraph (3)(a) shall be canceled where 
cancellation is requested in a communication 
signed by the applicant, holder or representa-
tive. The recording shall be canceled ex offi-
cio by the International Bureau where a new 
representative is appointed or where a change 
in ownership is recorded and no representa-
tive is appointed by the new holder of the in-
ternational registration. 

(b) The cancellation shall be effective from 
the date on which the International Bureau 
receives the corresponding communication. 

(c) The International Bureau shall notify 
the cancellation and its effective date to the 
representative whose recording has been can-
celed and to the applicant or holder. 

 
4 sääntö 

 
Määräaikojen laskeminen 

 
1. [Vuosina ilmaistut ajanjaksot] Vuosina 

ilmaistu ajanjakso umpeutuu kulloinkin ky-
seessä olevana myöhempänä vuonna siinä 
kuussa, jolla on sama nimi, ja sinä päivänä, 
jolla on sama numero kuin sen tapahtuman 
päivämäärällä, josta ajanjakso alkoi kulua, 
paitsi että jos tapahtuma osuu helmikuun 29. 
päiväksi ja kyseessä olevana myöhempänä 
vuonna helmikuussa on 28 päivää, ajanjakso 
umpeutuu 28. helmikuuta. 

2. [Kuukausina ilmaistut ajanjaksot] Kuu-
kausina ilmaistu ajanjakso umpeutuu kulloin-
kin kyseessä olevassa myöhemmässä kuussa 
sinä päivänä, jolla on sama numero kuin sen 
tapahtuman päivämäärällä, josta ajanjakso al-
koi kulua, paitsi että jos kyseisessä myöhem-
mässä kuussa ei ole samannumeroista päivää, 
ajanjakso umpeutuu kuun viimeisenä päivänä. 

3. [Päivinä ilmaistut ajanjaksot] Päivinä 
ilmaistun ajanjakson laskeminen alkaa sitä 

Rule 4
 

Calculation of Time Limits 
 

(1) [Periods Expressed in Years] Any pe-
riod expressed in years shall expire, in the re-
levant subsequent year, in the month having 
the same name and on the day having the 
same number as the month and the day of the 
event from which the period starts to run, ex-
cept that, where the event occurred on Febru-
ary 29 and in the relevant subsequent year 
February ends on the 28th, the period shall 
expire on February 28. 

(2) [Periods Expressed in Months] Any pe-
riod expressed in months shall expire, in the 
relevant subsequent month, on the day which 
has the same number as the day of the event 
from which the period starts to run, except 
that, where the relevant subsequent month 
has no day with the same number, the period 
shall expire on the last day of that month. 

(3) [Periods Expressed in Days] The calcu-
lation of any period expressed in days shall 
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päivää seuraavana päivänä, jona tapahtuma 
sattui, ja umpeutuu vastaavasti. 
 

4. [Määräajan päättyminen päivänä, jona 
kansainvälinen toimisto tai virasto ei ole 
avoinna yleisölle] Jos ajanjakso umpeutuu 
päivänä, jona kansainvälinen toimisto tai asi-
anomainen virasto ei ole avoinna yleisölle, 
ajanjakso umpeutuu, sen estämättä mitä 1—3 
kappaleessa määrätään, ensimmäisenä päivä-
nä, jona kansainvälinen toimisto tai kyseinen 
virasto on avoinna yleisölle. 
 

start with the day following the day on which 
the relevant event occurred and shall expire 
accordingly. 

(4) [Expiry on a Day on Which the Interna-
tional Bureau or an Office Is Not Open to the 
Public] If a period expires on a day on which 
the International Bureau or the Office con-
cerned is not open to the public, the period 
shall, notwithstanding paragraphs (1) to (3), 
expire on the first subsequent day on which 
the International Bureau or the Office con-
cerned is open to the public. 

 
5 sääntö 

 
Epäsäännöllisyydet posti- ja kuriiripalveluis-

sa 
 

1. [Postin kautta lähetetyt tiedonannot] Asi-
anosaisen osapuolen kansainväliselle toimis-
tolle osoittaman, postin kautta lähetetyn tie-
donannon määräajan noudattamatta jättämi-
sestä ei aiheudu seuraamuksia, jos kyseinen 
osapuoli esittää kansainvälistä toimistoa tyy-
dyttävät todisteet siitä, 
 

i) että tiedonanto oli postitettu vähintään 
viisi päivää ennen määräajan päättymistä tai, 
jos postinkulku oli keskeytyneenä jonakin 
kymmenestä määräajan umpeutumista edeltä-
västä päivästä sodan, vallankumouksen, mel-
lakan, lakon, luonnonmullistuksen tai muun 
senkaltaisen syyn vuoksi, että tiedonanto oli 
postitettu viimeistään viiden päivän kuluessa 
postinkulun uudelleen alkamisesta 

ii) että tiedonanto oli kirjattu tai sen lähet-
tämisen yksityiskohdat oli postitettaessa mer-
kitty muistiin postitoimipaikassa, ja 
 

iii) että, jos kaikki postiluokat eivät nor-
maalisti saavu perille kansainväliseen toimis-
toon kahden päivän kuluessa postittamisesta, 
tiedonanto oli postitettu sellaisessa postiluo-
kassa, joka normaalisti saapuu kansainväli-
seen toimistoon kahden päivän kuluessa pos-
tituksesta, tai lentopostina. 

2. [Kuriiripalvelun kautta lähetetyt tiedon-
annot] Asianosaisen osapuolen kansainväli-
selle toimistolle osoittaman, kuriiripalvelun 
kautta lähetetyn tiedonannon määräajan nou-
dattamatta jättämisestä ei aiheudu seuraa-

Rule 5
 
Irregularities in Postal and Delivery Services
 
 

(1) [Communications Sent Through a 
Postal Service] Failure by an interested party 
to meet a time limit for a communication ad-
dressed to the International Bureau and mai-
led through a postal service shall be excused 
if the interested party  submits evidence sho-
wing, to the satisfaction of the International 
Bureau, 

(i) that the communication was mailed at 
least five days prior to the expiry of the time 
limit, or, where the postal service was, on 
any of the ten days preceding the day of ex-
piry of the time limit, interrupted on account 
of war, revolution, civil disorder, strike, natu-
ral calamity, or other like reason, that the 
communication was mailed not later than 
five days after postal service was resumed, 

(ii) that the mailing of the communication 
was registered, or details of the mailing were 
recorded, by the postal service at the time of 
mailing, and  

(iii) in cases where not all classes of mail 
normally reach the International Bureau wit-
hin two days of mailing, that the communica-
tion was mailed by a class of mail which 
normally reaches the International Bureau 
within two days of mailing or by airmail. 
 

(2) [Communications Sent Through a De-
livery Service] Failure by an interested party 
to meet a time limit for a communication ad-
dressed to the International Bureau and sent 
through a delivery service shall be excused if 
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muksia, jos kyseinen osapuoli esittää kan-
sainvälistä toimistoa tyydyttävät todisteet sii-
tä, 

i) että tiedonanto oli lähetetty vähintään vii-
si päivää ennen määräajan päättymistä tai, jos 
kuriiripalvelu oli keskeytyneenä jonakin 
kymmenestä määräajan umpeutumista edeltä-
västä päivästä sodan, vallankumouksen, mel-
lakan, luonnonmullistuksen tai muun senkal-
taisen syyn vuoksi, että tiedonanto oli lähetet-
ty viimeistään viiden päivän kuluessa kuriiri-
palvelun uudelleen alkamisesta, ja 

ii) että tiedonannon lähettämisen yksityis-
kohdat oli lähetettäessä merkitty muistiin ku-
riiripalvelussa. 

3. [Seuraamuksetta jättämistä koskeva ra-
joitus] Määräajan noudattamatta jättäminen 
jätetään seuraamuksitta tämän säännön mu-
kaisesti vain, jos 1 tai 2 kohdassa tarkoitetut 
todisteet ja tiedonanto tai sen kopio vastaan-
otetaan kansainvälisessä toimistossa viimeis-
tään kuuden kuukauden sisällä määräajan 
päättymisestä. 

the interested party submits evidence show-
ing, to the satisfaction of the International 
Bureau, 

(i) that the communication was sent at least 
five days prior to the expiry of the time limit, 
or, where the delivery service was, on any of 
the ten days preceding the day of expiry of 
the time limit, interrupted on account of war, 
revolution, civil disorder, natural calamity, or 
other like reason, that the communication 
was sent not later than five days after the de-
livery service was resumed, and 

(ii) that details of the sending of the com-
munication were recorded by the delivery 
service at the time of sending. 

(3) [Limitation on Excuse] Failure to meet 
a time limit shall be excused under this Rule 
only if the evidence referred to in paragraph 
(1) or (2) and the communication or a dupli-
cate thereof are received by the International 
Bureau not later than six months after the ex-
piry of the time limit. 

 
6 sääntö 

 
Kielet 

 
1. [Kansainvälinen hakemus] Kansainväli-

nen hakemus tulee laatia englannin tai rans-
kan kielellä. 

2. [Rekisteriin merkitseminen ja julkaisemi-
nen] Kansainvälisen rekisteröinnin kansain-
väliseen rekisteriin merkitsemisen ja julkai-
sussa julkaisemisen ja kyseisen kansainväli-
sen rekisteröinnin tietojen näiden sääntöjen 
mukaisesti tapahtuvan merkitsemisen ja jul-
kaisemisen tulee tapahtua englannin ja rans-
kan kielellä. Kansainvälisen rekisteröinnin 
rekisteriin merkitsemisen ja julkaisemisen tu-
lee sisältää tiedon siitä, millä kielellä laadit-
tuna kansainvälinen toimisto vastaanotti kan-
sainvälisen hakemuksen. 

3. [Tiedonannot] Kansainväliseen hake-
mukseen tai siitä seuraavaan kansainväliseen 
rekisteröintiin liittyvä tiedonanto tulee laatia  
 

i) englannin tai ranskan kielellä, jos tiedon-
annon kansainväliselle toimistolle on osoitta-
nut hakija tai haltija tai virasto 

 
ii) kansainvälisen hakemuksen kielellä, jos 

Rule 6 
 

Languages 
 

(1) [International Application] The interna-
tional application shall be in English or 
French. 

(2) [Recording and Publication] The re-
cording in the International Register and the 
publication in the Bulletin of the interna-
tional registration and of any data to be both 
recorded and published under these Regula-
tions in respect of that international registra-
tion shall be in English and French. The re-
cording and publication of the international 
registration shall indicate the language in 
which the international application was re-
ceived by the International Bureau.  
 

(3) [Communications] Any communication 
concerning an international application or the 
international registration resulting therefrom 
shall be  

(i) in English or French where such com-
munication is addressed to the International 
Bureau by the applicant or holder or by an 
Office; 

(ii) in the language of the international ap-
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tiedonanto on kansainvälisen toimiston viras-
tolle osoittama tiedonanto, ellei kyseinen vi-
rasto ole ilmoittanut kansainväliselle toimis-
tolle, että kaikkien sellaisten tiedonantojen tu-
lee olla englannin kielellä tai että kaikkien 
sellaisten tiedonantojen tulee olla ranskan 
kielellä 

iii) kansainvälisen hakemuksen kielellä, jos 
tiedonanto on kansainvälisen toimiston haki-
jalle tai haltijalle osoittama tiedonanto, ellei 
hakija tai haltija ilmoita haluavansa kaikki 
sellaiset tiedonannot englannin kielellä, vaik-
ka kansainvälinen hakemus oli ranskan kielel-
lä, tai päin vastoin. 
 

4. [Käännös] 2 kappaleen mukaisten rekis-
teriin merkitsemisen ja julkaisemisen vaati-
mat käännökset tulee tehdä kansainvälisessä 
toimistossa. Hakija voi liittää kansainväliseen 
hakemukseen ehdotuksen minkä tahansa kan-
sainväliseen hakemukseen sisältyvän tekstin 
käännökseksi. Jos kansainvälinen toimisto ei 
pidä käännösehdotusta asianmukaisena, kan-
sainvälisen toimiston tulee korjata se kehotet-
tuaan hakijaa jättämään lausumansa ehdote-
tuista korjauksista yhden kuukauden kuluessa 
kehotuksesta. 

plication where the communication is ad-
dressed by the International Bureau to an Of-
fice, unless that Office has notified the Inter-
national Bureau that all such communications 
are to be in English or that all such commu-
nications are to be in French; 
 

(iii) in the language of the international ap-
plication where the communication is ad-
dressed by the International Bureau to the 
applicant or holder unless the applicant or 
holder expresses the wish to receive all such 
communications in English although the in-
ternational application was in French, or vice 
versa. 

(4) [Translation] The translations needed 
for the recordings and publications under pa-
ragraph (2) shall be made by the International 
Bureau. The applicant may annex to the in-
ternational application a proposed translation 
of any text matter contained in the interna-
tional application. If the proposed translation 
is not considered by the International Bureau 
to be correct, it shall be corrected by the In-
ternational Bureau after having invited the 
applicant to make, within one month from 
the invitation, observations on the proposed 
corrections. 

 
2 LUKU 

 
KANSAINVÄLISET HAKEMUKSET JA 
KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT 
 
 

7 sääntö 
 

Kansainvälistä hakemusta koskevat vaati-
mukset 

 
1. [Muoto ja allekirjoitus] Kansainvälinen 

hakemus tulee tehdä virallisella lomakkeella. 
Kansainvälisen hakemuksen tulee olla haki-
jan allekirjoittama.  

2. [Maksut] Kansainvälistä hakemusta kos-
kevat säädetyt maksut tulee maksaa 27 ja 28 
säännön mukaisesti. 

3. [Kansainvälisen hakemuksen pakollinen 
sisältö] Kansainvälisen hakemuksen tulee si-
sältää tai siitä tulee käydä ilmi  

i) hakijan nimi hallinnollisten määräysten 
mukaisesti ilmoitettuna 

CHAPTER 2 
 

INTERNATIONAL APPLICATIONS 
AND INTERNATIONAL REGISTRA-

TIONS 
 

Rule 7 
 
Requirements Concerning the International 

Application 
 

(1) [Form and Signature] The international 
application shall be presented on the official 
form. The international application shall be 
signed by the applicant. 

(2) [Fees] The prescribed fees applicable to 
the international application shall be paid as 
provided for in Rules 27 and 28. 

(3) [Mandatory Contents of the Interna-
tional Application] The international applica-
tion shall contain or indicate 

(i) the name of the applicant, given in ac-
cordance with the Administrative Instruc-
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ii) hakijan osoite hallinnollisten määräysten 

mukaisesti ilmoitettuna 
 

iii) sopimuspuoli tai sopimuspuolet, joiden 
suhteen hakija täyttää kansainvälisen rekiste-
röinnin haltijalle asetetut ehdot 

 
iv) tuote tai tuotteet, jotka muodostavat te-

ollismallin tai joiden yhteydessä teollismallia 
on määrä käyttää, ja tieto siitä muodostaako 
tuote tai tuotteet teollismallin tai ovatko ne 
tuotteita, joiden yhteydessä teollismallia on 
määrä käyttää; tuote tai tuotteet on yksilöitä-
vä mielellään käyttäen kansainvälisen luoki-
tuksen tavaraluettelossa esiintyviä termejä  

 
 
v) kansainväliseen hakemukseen sisältyvien 

teollismallien määrä, joka ei saa ylittää 100 
kappaleen määrää, ja teollismalleja esittävien 
ja kansainvälisen hakemuksen liitteenä olevi-
en kuvien tai mallikappaleiden määrä 9 tai 10 
säännön mukaisesti  

vi) nimetyt sopimuspuolet  
vii) suoritettujen maksujen summa ja mak-

sutapa, tai määräys vaadittavan summan ve-
loittamiseksi kansainväliseen toimistoon ava-
tulta tililtä, ja sen osapuolen tiedot, joka suo-
rittaa maksun tai antaa maksumääräyksen.  
 

4. [Kansainvälisen hakemuksen muu pakol-
linen sisältö] a) Vuoden 1999 asiakirjan mu-
kaisesti kansainvälisessä hakemuksessa ni-
mettyjen sopimuspuolien osalta hakemuksen 
tulee 3 kappaleen iii alakohdassa tarkoitettu-
jen tietojen lisäksi sisältää tiedon hakijan so-
pimuspuolesta.  
 

b) Jos vuoden 1999 asiakirjan mukaisesti 
nimetty sopimuspuoli on vuoden 1999 asia-
kirjan 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukai-
sesti ilmoittanut pääjohtajalle, että sen lain-
säädäntö vaatii yhden tai useamman vuoden 
1999 asiakirjan 5 artiklan 2 kappaleen b koh-
dassa tarkoitetun tiedon, kansainvälisen ha-
kemuksen tulee sisältää sellaisen tiedon tai 
sellaiset tiedot kuten 11 säännössä määrätään.   

c) Jos 8 sääntöä sovelletaan, kansainvälisen 
hakemuksen tulee sisältää 8 säännön 2 kappa-
leessa tarkoitetut tiedot, ja hakemukseen on 
soveltuvin kohdin liitettävä kyseisessä sään-

tions;
(ii) the address of the applicant, given in 

accordance with the Administrative Instruc-
tions; 

(iii) the Contracting Party or Parties in re-
spect of which the applicant fulfills the con-
ditions to be the holder of an international 
registration; 

(iv) the product or products which consti-
tute the industrial design or in relation to 
which the industrial design is to be used, with 
an indication whether the product or products 
constitute the industrial design or are prod-
ucts in relation to which the industrial design 
is to be used; the product or products shall 
preferably be identified by using terms ap-
pearing in the list of goods of the Interna-
tional Classification; 

(v) the number of industrial designs in-
cluded in the international application, which 
may not exceed 100, and the number of re-
productions or specimens of the industrial 
designs accompanying the international ap-
plication in accordance with Rule 9 or 10; 

(vi) the designated Contracting Parties; 
(vii) the amount of the fees being paid and 

the method of payment, or instructions to de-
bit the required amount of fees to an account 
opened with the International Bureau, and the 
identification of the party effecting the pay-
ment or giving the instructions. 

(4) [Additional Mandatory Contents of an 
International Application] (a) With respect to  
Contracting Parties designated under the 
1999 Act in an international application, that 
application shall contain, in addition to the 
indications referred to in paragraph (3)(iii), 
the indication of the applicant’s Contracting 
Party. 

(b) Where a Contracting Party designated 
under the 1999 Act has notified the Director 
General, in accordance with Article 5(2)(a) 
of the 1999 Act, that its law requires one or 
more of the elements referred to in Article 
5(2)(b) of the 1999 Act, the international ap-
plication shall contain such element or ele-
ments, as prescribed in Rule 11. 
 

(c) Where Rule 8 applies, the international 
application shall contain the indications re-
ferred to in Rule 8(2) and, where applicable, 
be accompanied by the statement or docu-
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nössä tarkoitettu lausunto tai asiakirja.  
5. [Kansainvälisen hakemuksen valinnainen 

sisältö] a) Vuoden 1999 asiakirjan 5 artiklan 
2 kappaleen b kohdan i tai ii alakohdassa tai 
vuoden 1960 asiakirjan 8 artiklan 4 kappaleen 
a kohdassa tarkoitetun tiedon voi hakijan va-
linnan mukaan sisällyttää kansainväliseen ha-
kemukseen, vaikka kyseistä tietoa ei vaadita 
vuoden 1999 asiakirjan 5 artiklan 2 kappaleen 
a kohdan mukaisen ilmoituksen seurauksena 
tai vuoden 1960 asiakirjan 8 artiklan 4 kappa-
leen a kohdan mukaisen vaatimuksen seura-
uksena.  

b) Jos hakijalla on asiamies, kansainvälises-
sä hakemuksessa on mainittava asiamiehen 
nimi ja osoite hallinnollisten määräysten mu-
kaisesti ilmoitettuna. 
 

c) Jos hakija haluaa Pariisin yleissopimuk-
sen 4 artiklan mukaisesti käyttää hyväksi etu-
oikeutta aiemmasta hakemuksesta, kansainvä-
lisen hakemuksen tulee sisältää mainittuun 
aiempaan hakemukseen perustuva etuoikeus-
pyyntö, sekä tieto sen viraston nimestä, johon 
mainittu hakemus on tehty, hakemuksen te-
kemispäivä sekä, jos mahdollista, hakemus-
numero ja, jos etuoikeuspyyntö koskee osaa 
kansainväliseen hakemukseen sisältyvistä te-
ollismalleista, maininta niistä teollismalleista, 
joita etuoikeuspyyntö koskee tai ei koske. 
 
 

d) Jos hakija haluaa käyttää hyväksi Parii-
sin yleissopimuksen 11 artiklaa, kansainväli-
sen hakemuksen tulee sisältää selitys siitä, et-
tä tuote tai tuotteet, jotka muodostavat teol-
lismallin tai joihin teollismalli sisältyy on esi-
telty virallisissa tai virallisiksi tunnustetuissa 
kansainvälisissä näyttelyissä, sekä tieto pai-
kasta, jossa näyttely pidettiin ja päivästä, jol-
loin tuote tai tuotteet ensimmäistä kertaa oli-
vat siellä näytteillä ja, jos asia koskee osaa 
kansainväliseen hakemukseen sisältyviä teol-
lismalleja, maininta niistä teollismalleista, 
joita selitys koskee tai ei koske. 
 
 
 

e) Jos hakija haluaa, että teollismallin jul-
kaisemista lykätään, kansainvälisen hake-
muksen tulee sisältää julkaisemisen lykkää-
mistä koskeva pyyntö.  

ment referred to in that Rule. 
(5) [Optional Contents of an International 

Application] (a) An element referred to in 
item (i) or (ii) of Article 5(2)(b) of the 1999 
Act or in Article 8(4)(a) of the 1960 Act 
may, at the option of the applicant, be in-
cluded in the international application even 
where that element is not required in conse-
quence of a notification in accordance with 
Article 5(2)(a) of the 1999 Act or in conse-
quence of a requirement under Article 8(4)(a) 
of the 1960 Act. 
 

(b) Where the applicant has a representa-
tive, the international application shall state 
the name and address of the representative, 
given in accordance with the Administrative 
Instructions. 

(c) Where the applicant wishes, under Arti-
cle 4 of the Paris Convention, to take advan-
tage of the priority of an earlier filing, the in-
ternational application shall contain a decla-
ration claiming the priority of that earlier fil-
ing, together with an indication of the name 
of the Office where such filing was made and 
of the date and, where available, the number 
of that filing and, where the priority claim re-
lates to less than all the industrial designs 
contained in the international application, the 
indication of those industrial designs to 
which the priority claim relates or does not 
relate. 

(d) Where the applicant wishes to take ad-
vantage of Article 11 of the Paris Conven-
tion, the international application shall con-
tain a declaration that the product or products 
which constitute the industrial design or in 
which the industrial design is incorporated 
have been shown at an official or officially 
recognized international exhibition, together 
with the place where the exhibition was held 
and the date on which the product or prod-
ucts were first exhibited there and, where less 
than all the industrial designs contained in 
the international application are concerned, 
the indication of those industrial designs to 
which the declaration relates or does not re-
late. 

(e) Where the applicant wishes that publi-
cation of the industrial design be deferred, 
the international application shall contain a 
request for deferment of publication. 
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f) Kansainvälinen hakemus voi myös sisäl-
tää hallinnollisissa määräyksissä määritellyn 
selityksen, lausunnon tai muun asiaan kuulu-
van tiedon.  

g) Kansainvälisen hakemukseen voidaan 
liittää lausunto, joka yksilöi hakijan tiedossa 
olevan tiedon, joka on tärkeä kyseisen teol-
lismallin suojaamiskelpoisuuden kannalta.  
 

6. [Ei lisätietoja] Jos kansainvälinen hake-
mus sisältää muuta tietoa kuin mitä vuoden 
1999 asiakirjassa, vuoden 1960 asiakirjassa, 
vuoden 1934 asiakirjassa, näissä säännöissä 
tai hallinnollisissa määräyksissä vaaditaan tai 
sallitaan, kansainvälisen toimiston tulee pois-
taa tieto viran puolesta. Jos kansainväliseen 
hakemukseen on liitetty muu kuin vaadittu tai 
sallittu asiakirja, kansainvälinen toimisto voi 
hävittää kyseisen asiakirjan.  

7. [Kaikkien tuotteiden oltava samassa luo-
kassa] Kaikkien tuotteiden, jotka muodosta-
vat kansainvälisen hakemuksen teollismallit, 
tai joiden yhteydessä teollismalleja on määrä 
käyttää, on kuuluttava samaan kansainvälisen 
luokituksen luokkaan. 

(f) The international application may also 
contain any declaration, statement or other 
relevant indication as may be specified in the 
Administrative Instructions. 

(g) The international application may be 
accompanied by a statement that identifies 
information known by the applicant to be 
material to the eligibility for protection of the 
industrial design concerned. 

(6) [No Additional Matter] If the interna-
tional application contains any matter other 
than that required or permitted by the 1999 
Act, the 1960 Act, the 1934 Act, these Regu-
lations or the Administrative Instructions, the 
International Bureau shall delete it ex officio. 
If the international application is accompa-
nied by any document other than those re-
quired or permitted, the International Bureau 
may dispose of the said document. 

(7) [All Products to Be in Same Class] All 
the products which constitute the industrial 
designs to which an international application 
relates, or in relation to which the industrial 
designs are to be used, shall belong to the 
same class of the International Classification. 

 
8 sääntö 

 
Hakijaa koskevat erityisvaatimukset 

 
 

1. [Ilmoitus erityisvaatimuksista] a) Jos 
vuoden 1999 asiakirjaan liittyneen sopimus-
puolen lainsäädäntö vaatii, että hakemus teol-
lismallin suojaamiseksi on tehtävä teollismal-
lin luojan nimissä, sopimuspuoli voi ilmoittaa 
sen pääjohtajalle selityksessä.   

 
 
b) a kohdassa tarkoitetussa selityksessä on 

määriteltävä 2 kappaleen soveltamista varten 
vaaditun lausunnon tai asiakirjan muoto ja 
pakollinen sisältö.  

2. [Luojan henkilöllisyys ja kansainvälisen 
hakemuksen siirto] Jos kansainvälisessä ha-
kemuksessa on nimetty sellainen sopimus-
puoli, joka on tehnyt 1 kappaleessa tarkoite-
tun selityksen,  

i) sen tulee myös sisältää teollismallin luo-
jan henkilöllisyyttä koskevat tiedot sekä 
1 kappaleen b kohdan mukaisesti määritellyt 
vaatimukset täyttävän lausunnon siitä, että 

Rule 8 
 
Special Requirements Concerning the Appli-

cant 
 

(1) [Notification of Special Requirements] 
(a) Where the law of a Contracting Party 
bound by the 1999 Act requires that an appli-
cation for the protection of an industrial de-
sign be filed in the name of the creator of the 
industrial design, that Contracting Party may, 
in a declaration, notify the Director General 
of that fact. 

(b) The declaration referred to in subpara-
graph (a) shall specify the form and manda-
tory contents of any statement or document 
required for the purposes of paragraph (2). 

(2) [Identity of the Creator and Assignment 
of International Application] Where an inter-
national application contains the designation 
of a Contracting Party that has made the dec-
laration referred to in paragraph (1), 

(i) it shall also contain indications concern-
ing the identity of the creator of the industrial 
design, together with a statement, complying 
with the requirements specified in accor-



 HE 225/2008 vp  
  

 

86 

viimeksi mainittu uskoo olevansa teollismal-
lin luoja. Tällä tavalla luojaksi tunnistettu 
henkilö katsotaan olevan hakija kyseisen so-
pimuspuolen nimeämistä varten 7 säännön 
3 kappaleen i alakohdan mukaisesti hakijaksi 
nimetystä henkilöstä riippumatta.  
 
 

ii) jos luojaksi tunnistettu henkilö on muu 
kuin 7 säännön 3 kappaleen i alakohdan mu-
kaisesti hakijaksi nimetty henkilö, kansainvä-
liseen hakemukseen on liitettävä 1 kappaleen 
b kohdan mukaisesti määritellyt vaatimukset 
täyttävä lausunto tai asiakirja siitä, että luo-
jaksi tunnistettu henkilö on siirtänyt sen haki-
jaksi nimetylle henkilölle. Viimeksi mainittu 
henkilö merkitään rekisteriin kansainvälisen 
rekisteröinnin haltijaksi. 

dance with paragraph (1)(b), that the latter 
believes himself to be the creator of the in-
dustrial design; the person so identified as the 
creator shall be deemed to be the applicant 
for the purposes of the designation of that 
Contracting Party, irrespective of the person 
named as the applicant in accordance with 
Rule 7(3)(i); 

(ii) where the person identified as the crea-
tor is a person other than the person named as 
the applicant in accordance with Rule 7(3)(i), 
the international application shall be accom-
panied by a statement or document, comply-
ing with the requirements specified in accor-
dance with paragraph (1)(b), to the effect that 
it has been assigned by the person identified 
as the creator to the person named as the ap-
plicant. The latter person shall be recorded as 
the holder of the international registration. 

 
9 sääntö 

 
Teollismallin kuvat 

 
1. [Teollismallin kuvien muoto ja määrä] a) 

Teollismallin kuvien tulee hakijan valinnan 
mukaan olla valokuvien tai muiden graafisten 
kuvien muodossa, jotka esittävät itse teollis-
mallia tai tuotetta tai tuotteita, jotka muodos-
tavat teollismallin. Sama tuote voidaan esittää 
eri kuvakulmista. Eri kuvakulmat on esitettä-
vä eri valokuvissa tai muissa graafisissa ku-
vissa.  
 
 

b) Kuvia tulee toimittaa hallinnollisissa 
määräyksissä määritelty määrä.  
 

2. [Kuvia koskevat vaatimukset] a) Kuvista 
on kaikki teollismallin yksityiskohdat käytävä 
selkeästi ilmi ja niiden on oltava julkaisukel-
poisia.  
 

b) Kuvassa näkyvä seikka, jolle ei haeta 
suojaa, voidaan merkitä hallinnollisten mää-
räysten mukaisesti.  
 

3. [Vaaditut kuvakulmat] a) Ellei b kohdasta 
muuta johdu, vuoden 1999 asiakirjaan liitty-
neen sopimuspuolen, joka vaatii tiettyjä mää-
riteltyjä kuvakulmia tuotteesta tai tuotteista, 
jotka muodostavat teollismallin tai joiden yh-

Rule 9 
 

Reproductions of the Industrial Design 
 

(1) [Form and Number of Reproductions of 
the Industrial Design] (a) Reproductions of 
the industrial design shall, at the option of the 
applicant, be in the form of photographs or 
other graphic representations of the industrial 
design itself or of the product or products 
which constitute the industrial design. The 
same product may be shown from different 
angles; views from different angles shall be 
included in different photographs or other 
graphic representations.  

(b) Any reproduction shall be submitted in 
the number of copies specified in the Admin-
istrative Instructions. 

(2) [Requirements Concerning Reproduc-
tions] (a) Reproductions shall be of a quality 
permitting all the details of the industrial de-
sign to be clearly distinguished and permit-
ting publication.  

(b) Matter which is shown in a reproduc-
tion but for which protection is not sought 
may be indicated as provided for in the Ad-
ministrative Instructions. 

(3) [Views Required] (a) Subject to sub-
paragraph (b), any Contracting Party bound 
by the 1999 Act which requires certain speci-
fied views of the product or products which 
constitute the industrial design or in relation 
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teydessä teollismallia on määrä käyttää, tulee 
ilmoittaa tämä pääjohtajalle selityksessä ja 
määrittää vaaditut kuvakulmat ja olosuhteet, 
joissa niitä vaaditaan. 
 

b) Sopimuspuoli ei voi vaatia useampaa 
kuin yhtä kuvakulmaa, jos teollismalli tai tuo-
te on kaksiulotteinen, tai useampaa kuin kuut-
ta kuvakulmaa, jos tuote on kolmiulotteinen.   
 

4. [Kieltäytyminen teollismallin kuviin liit-
tyvien perusteiden perusteella] Sopimuspuoli 
ei voi kieltää kansainvälisen rekisteröinnin 
vaikutuksia sillä perusteella, että teollismallin 
kuvien muotoon liittyviä vaatimuksia, jotka 
ovat sopimuspuolen 3 kappaleen a kohdan 
mukaisesti ilmoittamiin vaatimuksiin nähden 
lisävaatimuksia tai erilaisia vaatimuksia, ei 
ole täytetty sopimuspuolen lainsäädännön 
mukaisesti. Sopimuspuoli voi kuitenkin kiel-
tää kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset 
sillä perusteella, että kansainvälisen rekiste-
röinnin sisältämät kuvat eivät riittävästi näytä 
teollismallia kokonaisuudessaan. 

to which the industrial design is to be used 
shall, in a declaration, so notify the Director 
General, specifying the views that are re-
quired and the circumstances in which they 
are required. 

(b) No Contracting Party may require more 
than one view where the industrial design or 
product is two-dimensional, or more than six 
views where the product is three-
dimensional. 

(4) [Refusal on Grounds Relating to the 
Reproductions of the Industrial Design] A 
Contracting Party may not refuse the effects 
of the international registration on the ground 
that requirements relating to the form of the 
reproductions of the industrial design that are 
additional to, or different from, those notified 
by that Contracting Party in accordance with 
paragraph (3)(a) have not been satisfied un-
der its law. A Contracting Party may how-
ever refuse the effects of the international 
registration on the ground that the reproduc-
tions contained in the international registra-
tion are not sufficient to disclose fully the in-
dustrial design. 

 
10 sääntö 

 
Mallikappaleet teollismallista, kun pyydetään 

julkaisemisen lykkäämistä 
 

1. [Mallikappaleiden määrä] Jos yksin-
omaan vuoden 1999 asiakirjaan perustuva 
kansainvälinen hakemus sisältää kaksiulottei-
sen teollismallin julkaisemisen lykkäämistä 
koskevan pyynnön ja siihen on liitetty 
9 säännössä tarkoitettujen kuvien sijasta mal-
likappaleet teollismallista, seuraavanlainen 
määrä mallikappaleita on liitettävä kansainvä-
liseen hakemukseen: 
 

i) yksi mallikappale kansainväliselle toimis-
tolle, ja 

ii) yksi mallikappale jokaiselle sellaiselle 
nimetylle virastolle, joka on ilmoittanut vuo-
den 1999 asiakirjan 10 artiklan 5 kappaleen 
mukaisesti kansainväliselle toimistolle, että se 
haluaa saada jäljennöksiä kansainvälisistä re-
kisteröinneistä.  

2. [Mallikappaleet] Kaikkien mallikappa-
leiden tulee olla yhdessä paketissa. Mallikap-
paleet saa taittaa. Paketin enimmäismitat ja 

Rule 10 
 

Specimens of the Industrial Design Where 
Deferment of Publication Is Requested 

 
(1) [Number of Specimens] Where an inter-

national application governed exclusively by 
the 1999 Act contains a request for deferment 
of publication in respect of a two-
dimensional industrial design and, instead of 
being accompanied by the reproductions re-
ferred to in Rule 9, is accompanied by spe-
cimens of the industrial design, the following 
number of specimens shall accompany the 
international application: 

(i) one specimen for the International Bu-
reau, and  

(ii) one specimen for each designated Of-
fice that has notified the International Bureau 
under Article 10(5) of the 1999 Act that it 
wishes to receive copies of international reg-
istrations. 
 

(2) [Specimens] All the specimens shall be 
contained in a single package. The specimens 
may be folded. The maximum dimensions 
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enimmäispaino määritellään hallinnollisissa 
määräyksissä.   

and weight of the package shall be specified 
in the Administrative Instructions. 

 
11 sääntö 

 
Luojan henkilöllisyys; Kuvaus; Vaatimus 

 
1. [Luojan henkilöllisyys] Jos kansainväli-

nen hakemus sisältää teollismallin luojan 
henkilöllisyyttä koskevia tietoja, hänen ni-
mensä ja osoitteensa on ilmoitettava hallin-
nollisten määräysten mukaisesti.   
 

2. [Kuvaus] Jos kansainvälinen hakemus si-
sältää kuvauksen, sen tulee koskea teollismal-
lin kuvissa esiintyviä ominaisuuksia eikä teol-
lismallin toimintoihin tai sen mahdolliseen 
käyttöön liittyviä teknisiä ominaisuuksia. Jos 
kuvaus on pidempi kuin 100 sanaa, on siitä 
maksettava maksutaulukossa ilmoitettu lisä-
maksu.   
 

3. [Vaatimus] Vuoden 1999 asiakirjan 5 ar-
tiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisessa seli-
tyksessä, koskien sopimuspuolen lainsäädän-
nön mukaista vaatimusta teollisuusmalliha-
kemuksen saapumispäivän myöntämiselle, on 
vaatimuksen tarkka sanamuoto ilmoitettava. 
Jos kansainvälinen hakemus sisältää vaati-
muksen, sen sanamuodon on oltava kuten se-
lityksessä on ilmoitettu. 

Rule 11 
 

Identity of Creator; Description; Claim 
 

(1) [Identity of Creator] Where the interna-
tional application contains indications con-
cerning the identity of the creator of the in-
dustrial design, his name and address shall be 
given in accordance with the Administrative 
Instructions. 

(2) [Description] Where the international 
application contains a description, the latter 
shall concern those features that appear in the 
reproductions of the industrial design and 
may not concern technical features of the op-
eration of the industrial design or its possible 
utilization. If the description exceeds 100 
words, an additional fee, as set out in the 
Schedule of Fees, shall be payable. 

(3) [Claim] A declaration under Article 
5(2)(a) of the 1999 Act that the law of a Con-
tracting Party requires a claim in order for an 
application for the grant of protection to an 
industrial design to be accorded a filing date 
under that law shall specify the exact word-
ing of the required claim. Where the interna-
tional application contains a claim, the word-
ing of that claimshall be as specified in the 
said declaration. 

 
12 sääntö 

 
Kansainvälistä hakemusta koskevat maksut 

 
 

1. [Säädetyt maksut] a) Kansainvälisestä 
hakemuksesta tulee maksaa seuraavat mak-
sut: 

i) perusmaksu 
ii) vakionimeämismaksu jokaisesta nime-

tystä sopimuspuolesta, joka ei ole antanut 
vuoden 1999 asiakirjan 7 artiklan 2 kappaleen 
tai 36 säännön 1 kappaleen mukaista selitys-
tä; maksun taso riippuu c kohdan mukaisesti 
annetusta selityksestä 

iii) yksilöllinen nimeämismaksu jokaisesta 
nimetystä sopimuspuolesta, joka on antanut 
vuoden 1999 asiakirjan 7 artiklan 2 kappaleen 
tai 36 säännön 1 kappaleen mukaisen selityk-

Rule 12 
 
Fees Concerning the International Applica-

tion 
 

(1) [Prescribed Fees] (a) The international 
application shall be subject to the payment of 
the following fees: 

(i) a basic fee; 
(ii) a standard designation fee in respect of 

each designated Contracting Party that has 
not made a declaration under Article 7(2) of 
the 1999 Act or under Rule 36(1), the level of 
which will depend on a declaration made un-
der subparagraph (c); 

(iii) an individual designation fee in respect 
of each designated Contracting Party that has 
made a declaration under Article 7(2) of the 
1999 Act or under Rule 36(1); 
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sen 
iv) julkaisemismaksu. 
b) a kohdan ii alakohdassa tarkoitetun va-

kionimeämismaksun taso on  
 

i) sopimuspuolille, joiden virasto ei suorita 
asiasisältöön liittyvää tutkimusta:  yksi 

 
ii) sopimuspuolille, joiden virasto suorittaa 

asiasisältöön liittyvää tutkimusta, mutta muu-
ta kuin uutuustutkimusta:  kaksi 

iii) sopimuspuolille, joiden virasto suorittaa 
asiasisältöön liittyvää tutkimusta, mukaan lu-
kien uutuustutkimusta joko viran puolesta tai 
kolmannen osapuolen väitteen perusteella: 
kolme 

c) i) Sopimuspuoli, joka lainsäädäntönsä 
mukaisesti on oikeutettu soveltamaan tasoa 
kaksi tai kolme b kohdan mukaisesti voi il-
moittaa asiasta pääjohtajalle selityksessä. So-
pimuspuoli voi myös selityksessään ilmoittaa, 
että se päättää soveltaa tasoa kaksi, vaikka se 
lainsäädäntönsä mukaisesti on oikeutettu so-
veltamaan tasoa kolme.  

ii) i kohdan mukaisesti annetut selitykset 
tulevat voimaan kolme kuukautta sen jälkeen, 
kun pääjohtaja on vastaanottanut sen, tai minä 
tahansa myöhempänä selityksessä mainittuna 
ajankohtana. Se voidaan peruuttaa milloin ta-
hansa tekemällä ilmoitus pääjohtajalle, jolloin 
peruutus tulee voimaan yhden kuukauden ku-
luttua siitä, kun pääjohtaja on vastaanottanut 
sen, tai minä tahansa myöhempänä ilmoituk-
sessa mainittuna ajankohtana. Jos selitys 
puuttuu tai jos se on peruttu, sovelletaan tasoa 
yksi vakionimeämismaksuun kyseisen sopi-
muspuolen osalta.  
 

2. [Ajankohta, jolloin maksut on maksetta-
va] Ellei 3 kappaleesta muuta johdu, 1 kappa-
leessa tarkoitetut maksut on maksettava kan-
sainvälistä hakemusta tehtäessä, paitsi jos 
kansainvälinen hakemus sisältää julkaisemi-
sen lykkäämistä koskevan pyynnön, jolloin 
julkaisemismaksu voidaan maksaa myöhem-
min 16 säännön 3 kappaleen a kohdan mukai-
sesti.  

3. [Kahdessa osassa maksettava yksilölli-
nen nimeämismaksu] a) Vuoden 1999 asiakir-
jan 7 artiklan 2 kappaleen tai 36 säännön 
1 kappaleen mukaisessa selityksessä voidaan 
myös ilmoittaa, että asianomaisen sopimus-

 
(iv) a publication fee. 
(b) The level of the standard designation fee 

referred to in subparagraph (a)(ii) shall be as 
follows: 

(i) for Contracting Parties whose office 
does not carry out any examination on sub-
stantive grounds:  one 

(ii) for Contracting Parties whose office 
carries out examination on substantive 
grounds, other than as to novelty:  two 

(iii) for Contracting Parties whose office 
carries out examination on substantive 
grounds, including examination as to novelty 
either ex offico or following opposition by 
third parties:  three 

(c) (i) Any Contracting Party whose legisla-
tion entitles it to the application of level two 
or three under subparagraph (b) may, in a de-
claration, notify the Director General accord-
ingly. A Contracting Party may also, in its 
declaration, specify that it opts for the appli-
cation of level two, even if its legislation enti-
tles it to the application of level three. 

(ii) Any declaration made under item (i) 
shall take effect three months after its receipt 
by the Director General or at any later date 
indicated in the declaration. It may also be 
withdrawn at any time by notification ad-
dressed to the Director General, in which case 
such withdrawal shall take effect one month 
after its receipt by the Director General or at 
any later date indicated in the notification. In 
the absence of such a declaration, or where a 
declaration has been withdrawn, level one 
will be deemed to be the level applicable to 
the standard designation fee in respect of that 
Contracting Party. 

(2) [When Fees to Be Paid] The fees re-
ferred to in paragraph (1) are, subject to para-
graph (3), payable at the time of filing the in-
ternational application, except that, where the 
international application contains a request 
for deferment of publication, the publication 
fee may be paid later, in accordance with Ru-
le 16(3)(a). 
 

(3) [Individual Designation Fee Payable in 
Two Parts] (a) A declaration under Article 
7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1) may 
also specify that the individual designation 
fee to be paid in respect of the Contracting 
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puolen osalta maksettava yksilöllinen ni-
meämismaksu käsittää kaksi osaa: ensimmäi-
nen osa on maksettava kansainvälistä hake-
musta tehtäessä ja toinen osa on maksettava 
myöhemmin päivänä, joka määräytyy asian-
omaisen sopimuspuolen lainsäädännön mu-
kaan. 

b) Sovellettaessa a kohtaa viittaus 1 kappa-
leen iii alakohdassa yksilölliseen nimeämis-
maksuun on tulkittava viittaukseksi yksilölli-
sen nimeämismaksun ensimmäiseen osaan. 

 
c) Yksilöllisen nimeämismaksun toinen osa 

voidaan maksaa joko suoraan asianomaiselle 
virastolle tai kansainvälisen toimiston kautta 
haltijan valinnan mukaan. Jos se maksetaan 
suoraan asianomaiselle virastolle, viraston on 
ilmoitettava siitä kansainväliselle toimistolle 
ja kansainvälisen toimiston on merkittävä il-
moitus kansainväliseen rekisteriin. Jos se 
maksetaan kansainvälisen toimiston kautta, 
kansainvälisen toimiston on merkittävä mak-
su kansainväliseen rekisteriin ja ilmoitettava 
siitä asianomaiselle virastolle. 

 
d) Jos yksilöllisen nimeämismaksun toista 

osaa ei makseta sovellettavassa ajassa, asian-
omaisen viraston on ilmoitettava asiasta kan-
sainväliselle toimistolle ja pyydettävä kan-
sainvälistä toimistoa peruuttamaan kansainvä-
lisessä rekisterissä oleva kansainvälinen re-
kisteröinti asianomaisen sopimuspuolen osal-
ta. Kansainvälisen toimiston on meneteltävä 
sen mukaisesti ja ilmoitettava asiasta haltijal-
le. 
 

Party concerned comprises two parts, the first 
part to be paid at the time of filing the inter-
national application and the second part to be 
paid at a later date which is determined in ac-
cordance with the law of the Contracting Par-
ty concerned.  
 

(b) Where subparagraph (a) applies, the ref-
erence in paragraph (1)(iii) to an individual 
designation fee shall be construed as a refer-
ence to the first part of the individual desig-
nation fee. 

(c) The second part of the individual desig-
nation fee may be paid either directly to the 
Office concerned or through the International 
Bureau, at the option of the holder. Where it 
is paid directly to the Office concerned, the 
Office shall notify the International Bureau 
accordingly and the International Bureau 
shall record any such notification in the Inter-
national Register. Where it is paid through 
the International Bureau, the International 
Bureau shall record the payment in the Inter-
national Register and notify the Office con-
cerned accordingly. 

(d) Where the second part of the individual 
designation fee is not paid within the applica-
ble period, the Office concerned shall notify 
the International Bureau and request the In-
ternational Bureau to cancel the international 
registration in the International Register with 
respect to the Contracting Party concerned. 
The International Bureau shall proceed ac-
cordingly and so notify the holder. 

 
13 sääntö 

 
Viraston kautta tehty kansainvälinen hakemus
 
 

1. [Päivä, jona virasto vastaanotti hake-
muksen ja lähettäminen kansainväliseen toi-
mistoon] Jos yksinomaan vuoden 1999 asia-
kirjaan perustuva kansainvälinen hakemus 
tehdään hakijan sopimuspuolen viraston kaut-
ta, viraston on ilmoitettava hakijalle päivä, 
jona se vastaanotti hakemuksen.  Samalla kun 
virasto lähettää kansainvälisen hakemuksen 
kansainväliseen toimistoon, sen on ilmoitet-
tava kansainväliselle toimistolle päivä, jona 

Rule 13 
 
International Application Filed Through an 

Office 
 

(1) [Date of Receipt by Office and Trans-
mittal to the International Bureau] Where an 
international application governed exclu-
sively by the 1999 Act is filed through the 
Office of the applicant’s Contracting Party, 
that Office shall notify the applicant of the 
date on which it received the application. At 
the same time as it transmits the international 
application to the International Bureau, the 
Office shall notify the International Bureau 
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se vastaanotti hakemuksen. Viraston on il-
moitettava hakijalle siitä, että se on lähettänyt 
kansainvälisen hakemuksen kansainväliseen 
toimistoon. 

2. [Lähettämismaksu] Viraston, joka edel-
lyttää lähettämismaksun maksamista vuoden 
1999 asiakirjan 4 artiklan 2 kappaleen mukai-
sesti, on ilmoitettava kansainväliselle toimis-
tolle kyseisen maksun määrä, joka ei saisi 
ylittää kansainvälisen hakemuksen vastaanot-
tamisesta ja lähettämisestä aiheutuneita hal-
linnollisia kuluja, sekä sen eräpäivän.    

3. [Välillisesti tehdyn kansainvälisen hake-
muksen saapumispäivä] Ellei 14 säännön 
2 kappaleesta muuta johdu, viraston kautta 
tehdyn kansainvälisen hakemuksen saapu-
mispäivä on  

i) jos kansainvälinen hakemus on yksin-
omaan vuoden 1999 asiakirjaan perustuva 
kansainvälinen hakemus, päivä, jona kysei-
nen virasto vastaanotti kansainvälisen hake-
muksen edellyttäen, että kansainvälinen toi-
misto vastaanottaa sen yhden kuukauden ku-
luessa kyseisestä päivästä 

ii) kaikissa muissa tapauksissa päivä, jona 
kansainvälinen toimisto vastaanottaa kan-
sainvälisen hakemuksen. 

4. [Hakemuksen saapumispäivä, jos hakijan 
sopimuspuoli edellyttää turvallisuusselvitys-
tä] Sen estämättä mitä 3 kappaleessa määrä-
tään, sopimuspuoli, jonka lainsäädäntö sen 
liittyessä vuoden 1999 asiakirjaan edellyttää 
turvallisuusselvitystä, voi selityksessä ilmoit-
taa pääjohtajalle, että kyseisessä kappaleessa 
tarkoitettu yhden kuukauden määräaika kor-
vataan kuuden kuukauden määräajalla.   

of the date on which it received the applica-
tion. The Office shall notify the applicant of 
the fact that it has transmitted the interna-
tional application to the International Bureau. 

(2) [Transmittal Fee] An Office that re-
quires a transmittal fee, as provided for in 
Article 4(2) of the 1999 Act, shall notify the 
International Bureau of the amount of such 
fee, which should not exceed the administra-
tive costs of receiving and transmitting the 
international application, and its due date. 
 

(3) [Filing Date of International Applica-
tion Filed Indirectly] Subject to Rule 14(2), 
the filing date of an international application 
filed through an Office shall be  
 

(i) where the international application is 
governed exclusively by the 1999 Act, the 
date on which the international application 
was received by that Office, provided that it 
is received by the International Bureau wit-
hin one month of that date; 
 

(ii) in any other case, the date on which the 
International Bureau receives the interna-
tional application. 

(4) [Filing Date Where Applicant’s Con-
tracting Party Requires a Security Clear-
ance] Notwithstanding paragraph (3), a Con-
tracting Party whose law, at the time that it 
becomes party to the 1999 Act, requires se-
curity clearance may, in a declaration, notify 
the Director General that the period of one 
month referred to in that paragraph shall be 
replaced by a period of six months. 

 
14 sääntö 

 
Kansainvälisen toimiston tekemä tutkimus 

 
1. [Määräaika puutteiden korjaamiseen] 

Jos kansainvälinen toimisto katsoo, että kan-
sainvälinen hakemus ei sen vastaanottaessa 
hakemusta täytä vaadittavia edellytyksiä, sen 
on kehotettava hakijaa tekemään vaadittavat 
korjaukset kolmen kuukauden kuluessa kan-
sainvälisen toimiston lähettämän kehotuksen 
päivämäärästä. 
 

2. [Puutteet, jotka johtavat kansainvälisen 
hakemuksen saapumispäivän lykkäämiseen] 

Rule 14 
 

Examination by the International Bureau 
 

(1) [Time Limit for Correcting Irregulari-
ties] If the International Bureau finds that the 
international application does not, at the time 
of its receipt by the International Bureau, ful-
fill the applicable requirements, it shall invite 
the applicant to make the required correc-
tions within three months from the date of 
the invitation sent by the International Bu-
reau. 

(2) [Irregularities Entailing a Postpone-
ment of the Filing Date of the International 
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Jos sinä päivänä, jona kansainvälinen toimis-
to vastaanottaa kansainvälisen hakemuksen, 
kansainvälisessä hakemuksessa on puute, jo-
ka määräysten mukaan johtaa kansainvälisen 
hakemuksen saapumispäivän lykkäämiseen, 
saapumispäivänä pidetään päivää, jona kan-
sainvälinen toimisto vastaanottaa puutteen 
korjauksen. Puutteet, jotka määräysten mu-
kaan johtavat kansainvälisen hakemuksen te-
kemispäivän lykkäämiseen ovat: 
 
 

a) kansainvälistä hakemusta ei ole laadittu 
määräysten mukaisella kielellä tai yhdellä 
määräysten mukaisista kielistä 

b) jokin seuraavista tiedoista puuttuu kan-
sainvälisestä hakemuksesta: 

i) nimenomainen tai epäsuorasti ilmaistu 
tieto siitä, että haetaan vuoden 1999 asiakir-
jan, vuoden 1960 asiakirjan tai vuoden 1934 
asiakirjan mukaista kansainvälistä rekiste-
röintiä   

ii) tiedot, joiden perusteella hakija voidaan 
tunnistaa 

iii) tiedot, jotka ovat riittävät yhteyden ot-
tamiseksi hakijaan tai hänen mahdolliseen 
asiamieheensä 

iv) kuva tai, vuoden 1999 asiakirjan 5 artik-
lan 1 kappaleen iii alakohdan mukaisesti, 
mallikappale jokaisesta kansainvälisen hake-
muksen kohteena olevasta teollismallista  

v) ainakin yhden sopimuspuolen nimeämi-
nen.  

3. [Kansainvälinen hakemus katsotaan sil-
lensä jätetyksi; Maksujen palauttaminen] Jos 
jotakin muuta kuin vuoden 1999 asiakirjan 
8 artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitettua 
puutetta ei korjata 1 kappaleessa tarkoitetun 
määräajan kuluessa, kansainvälinen hakemus 
katsotaan sillensä jätetyksi ja kansainvälisen 
toimiston tulee palauttaa hakemuksesta mak-
setut maksut vähennettynä summalla, joka 
vastaa perusmaksua.   

Application] Where the international applica-
tion has, on the date on which it is received 
by the International Bureau, an irregularity 
which is prescribed as an irregularity entail-
ing a postponement of the filing date of the 
international application, the filing date shall 
be the date on which the correction of such 
irregularity is received by the International 
Bureau. The irregularities which are pre-
scribed as entailing a postponement of the fil-
ing date of the international application are 
the following: 

(a) the international application is not in the 
prescribed language or one of the prescribed 
languages; 

(b) any of the following elements is miss-
ing from the international application: 

(i) an express or implicit indication that in-
ternational registration under the 1999 Act, 
the 1960 Act or the 1934 Act is sought; 
 
 

(ii) indications allowing the identity of the 
applicant to be established; 

(iii) indications sufficient to enable the ap-
plicant or its representative, if any, to be con-
tacted; 

(iv) a reproduction, or, in accordance with 
Article 5(1)(iii) of the 1999 Act, a specimen, 
of each industrial design that is the subject of 
the international application; 

(v) the designation of at least one Contract-
ing Party. 

(3) [International Application Considered 
Abandoned; Reimbursement of Fees] Where 
an irregularity, other than an irregularity re-
ferred to in Article 8(2)(b) of the 1999 Act, is 
not remedied within the time limit referred to 
in paragraph (1), the international application 
shall be considered abandoned and the Inter-
national Bureau shall refund any fees paid in 
respect of that application, after deduction of 
an amount corresponding to the basic fee. 

 
15 sääntö 

 
Teollismallin merkitseminen kansainväliseen 

rekisteriin 
 

1. [Teollismallin merkitseminen kansainvä-
liseen rekisteriin] Jos kansainvälinen toimisto 
katsoo, että kansainvälinen hakemus täyttää 

Rule 15 
 

Registration of the Industrial Design in the 
International Register 

 
(1) [Registration of the Industrial Design in 

the International Register] Where the Interna-
tional Bureau finds that the international ap-
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vaadittavat edellytykset, sen tulee merkitä te-
ollismalli kansainväliseen rekisteriin ja lähet-
tää todistus haltijalle. 
 

2. [Rekisteröinnin sisältö] Kansainvälisen 
rekisteröinnin tulee sisältää 

i) kaikki kansainvälisen hakemuksen tiedot, 
lukuun ottamatta 7 säännön 5 kappaleen 
c kohdan mukaista etuoikeuspyyntöä, jos ai-
empi hakemus on yli kuusi kuukautta varhai-
sempi kuin kansainvälisen hakemuksen te-
kemispäivä  

ii) teollismallin kuvat 
 

iii) kansainvälisen rekisteröinnin päivämää-
rä 

iv) kansainvälisen rekisteröinnin numero 
 
v) kyseeseen tuleva kansainvälisen luoki-

tuksen luokka, jonka kansainvälinen toimisto 
määrää. 

plication conforms to the applicable require-
ments, it shall register the industrial design in 
the International Register and send a certifi-
cate to the holder. 

(2) [Contents of the Registration] The in-
ternational registration shall contain  

(i) all the data contained in the international 
application, except any priority claim under 
Rule 7(5)(c) where the date of the earlier fil-
ing is more than six months before the filing 
date of the international application; 
 

(ii) any reproduction of the industrial de-
sign; 

(iii) the date of the international registra-
tion; 

(iv) the number of the international registra-
tion; 

(v) the relevant class of the International 
Classification, as determined by the Interna-
tional Bureau. 

 
16 sääntö 

 
Julkaisemisen lykkääminen 

 
1. [Lykkäämisen enimmäisaika] a) Yksin-

omaan vuoden 1999 asiakirjaan perustuvan 
kansainvälisen hakemuksen julkaisemisen 
määräysten mukainen lykkäysaika on 30 
kuukautta saapumispäivästä tai, jos pyydetään 
etuoikeutta, kyseisen hakemuksen etuoikeus-
päivästä.  

b) Yksinomaan vuoden 1960 asiakirjaan pe-
rustuvan tai sekä vuoden 1999 ja vuoden 
1960 asiakirjaan perustuvan kansainvälisen 
hakemuksen julkaisemisen lykkäämisen 
enimmäisaika on 12 kuukautta saapumispäi-
västä tai, jos pyydetään etuoikeutta, kyseisen 
hakemuksen etuoikeuspäivästä.  

2. [Määräaika nimeämisen peruuttamiselle, 
jos lykkääminen ei ole mahdollista sovelletta-
van lainsäädännön mukaisesti] Vuoden 1999 
asiakirjan 11 artiklan 3 kappaleen i alakoh-
dassa tarkoitettu hakijalle annettu määräaika 
sellaisen sopimuspuolen nimeämisen peruut-
tamiseksi, jonka lainsäädäntö ei salli julkai-
semisen lykkäämistä, on yksi kuukausi kan-
sainvälisen toimiston lähettämän ilmoituksen 
päivämäärästä. 

3. [Määräaika julkaisemismaksun maksa-
miselle ja kuvien toimittamiselle] a) 12 sään-

Rule 16 
 

Deferment of Publication 
 

(1) [Maximum Period of Deferment] (a) 
The prescribed period for deferment of pub-
lication in respect of an international applica-
tion governed exclusively by the 1999 Act 
shall be 30 months from the filing date or, 
where priority is claimed, from the priority 
date of the application concerned. 

(b) The maximum period for deferment of 
publication in respect of an international ap-
plication governed exclusively by the 1960 
Act or by both the 1999 Act and the 1960 
Act shall be 12 months from the filing date 
or, where priority is claimed, from the prior-
ity date of the application concerned. 

(2) [Period for Withdrawal of Designation 
Where Deferment Is Not Possible Under Ap-
plicable Law] The period referred to in Arti-
cle 11(3)(i) of the 1999 Act for the applicant 
to withdraw the designation of a Contracting 
Party whose law does not allow the defer-
ment of publication shall be one month from 
the date of the notification sent by the Inter-
national Bureau. 
 

(3) [Period for Paying Publication Fee and 
Submitting Reproductions] (a) The publica-
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nön 1 kappaleen a kohdan iv alakohdassa tar-
koitettu julkaisemismaksu on maksettava ja, 
jos mallikappaleet on toimitettu kuvien sijasta 
10 säännön mukaisesti, kyseiset kuvat on 
toimitettava viimeistään kolme kuukautta en-
nen kuin vuoden 1999 asiakirjan 11 artiklan 
2 kappaleen tai vuoden 1960 asiakirjan 6 ar-
tiklan 4 kappaleen a kohdan mukaisesti sovel-
lettava lykkäysaika umpeutuu tai viimeistään 
kolme kuukautta ennen kuin lykkäysaika kat-
sotaan umpeutuneeksi vuoden 1999 asiakirjan 
11 artiklan 4 kappaleen a kohdan tai vuoden 
1960 asiakirjan 6 artiklan 4 kappaleen b koh-
dan mukaisesti. 

b) Kuusi kuukautta ennen a kohdassa tar-
koitetun julkaisemisen lykkäysajan umpeu-
tumista kansainvälisen toimiston on lähettä-
mällään epävirallisella ilmoituksella muistu-
tettava kansainvälisen rekisteröinnin haltijaa, 
soveltuvin kohdin, päivästä, johon mennessä 
3 kappaleessa tarkoitettu julkaisemismaksu 
pitää maksaa ja 3 kappaleessa tarkoitetut ku-
vat pitää toimittaa.    

4. [Kuvien rekisteröinti] Kansainvälisen toi-
miston tulee merkitä 3 kappaleen mukaisesti 
toimitetut kuvat kansainväliseen rekisteriin.  
 

5. [Vaatimuksia ei täytetä] Jos 3 kappaleen 
vaatimuksia ei täytetä, kansainvälinen rekiste-
röinti peruutetaan eikä sitä julkaista. 

tion fee referred to in Rule 12(1)(a)(iv) shall 
be paid, and, where specimens have been 
submitted instead of reproductions in accor-
dance with Rule 10, those reproductions shall 
be submitted, not later than three months be-
fore the period of deferment applicable under 
Article 11(2) of the 1999 Act or under Arti-
cle 6(4)(a) of the 1960 Act expires or not la-
ter than three months before the period of de-
ferment is considered to have expired in ac-
cordance with Article 11(4)(a) of the 1999 
Act or with Article 6(4)(b) of the 1960 Act. 
 
 

(b) Six months before the expiry of the pe-
riod of deferment of publication referred to in 
subparagraph (a), the International Bureau 
shall, by sending an unofficial notice, remind 
the holder of the international registration, 
where applicable, of the date by which the 
publication fee referred to in paragraph (3) 
shall be paid and the reproductions referred 
to in paragraph (3) shall be submitted. 

(4) [Registration of Reproductions] The In-
ternational Bureau shall record in the Interna-
tional Register any reproduction submitted 
under paragraph (3) . 

(5) [Requirements Not Complied With] If 
the requirements of paragraph (3) are not 
complied with, the international registration 
shall be canceled and shall not be published. 

 
17 sääntö 

 
Kansainvälisen rekisteröinnin julkaiseminen 

 
1. [Julkaisemisen ajoitus] Kansainvälinen 

rekisteröinti julkaistaan 
i) heti rekisteröinnin jälkeen, jos hakija sitä 

pyytää  
ii) heti sen päivän jälkeen, jolloin lykkäys-

aika umpeutui tai katsotaan umpeutuneen, jos 
julkaisemisen lykkäämistä on pyydetty ja 
pyyntö on otettu huomioon 
 

iii) kaikissa muissa tapauksissa kuusi kuu-
kautta kansainvälisen rekisteröintipäivän jäl-
keen tai mahdollisimman pian sen jälkeen.  

2. [Julkaisemisen sisältö] Julkaisussa tapah-
tuvan kansainvälisen rekisteröinnin julkaise-
misen tulee sisältää 

i) kansainväliseen rekisteriin merkityt tiedot 

Rule 17 
 
Publication of the International Registration 
 

(1) [Timing of Publication] The interna-
tional registration shall be published  

(i) where the applicant so requests, imme-
diately after the registration, 

(ii) where deferment of publication has 
been requested and the request has not been 
disregarded, immediately after the date on 
which the period of deferment expired or is 
considered to have expired, 

(iii) in any other case, six months after the 
date of the international registration or as 
soon as possible thereafter. 

(2) [Contents of Publication] The publica-
tion of the international registration in the 
Bulletin shall contain 

(i) the data recorded in the International 
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ii) teollismallin kuva tai kuvat 

 
iii) jos julkaisua on lykätty, tieto päivästä, 

jolloin lykkäysaika umpeutui tai katsotaan 
umpeutuneen. 

Register; 
(ii) the reproduction or reproductions of the 

industrial design; 
(iii) where publication has been deferred, 

an indication of the date on which the period 
of deferment expired or is considered to have 
expired. 

 
3 LUKU 

 
KIELTÄYTYMISET JA MITÄTÖINNIT 
 

18 sääntö 
 

Kieltäytymisilmoitus 
 

1. [Määräaika kieltäytymisilmoituksen te-
kemiselle] a) Vuoden 1999 asiakirjan 12 ar-
tiklan 2 kappaleen tai vuoden 1960 asiakirjan 
8 artiklan 1 kappaleen mukaisen ja kansain-
välisen rekisteröinnin vaikutuksia koskevan 
kieltäytymisilmoituksen tekemiselle määrätty 
määräaika on kuusi kuukautta kansainvälisen 
rekisteröinnin 26 säännön 3 kappaleen mu-
kaisesta julkaisemisesta. 

b) Sen estämättä mitä a kohdassa määrä-
tään, sopimuspuoli, jonka virasto on tutkiva 
virasto tai jonka lainsäädäntö sisältää määrä-
yksiä, jotka mahdollistavat väitteen tekemisen 
suojan myöntämistä vastaan, voi selityksessä 
ilmoittaa pääjohtajalle, että a kohdassa tarkoi-
tettu kuuden kuukauden määräaika korvataan 
12 kuukauden määräajalla, jos sopimuspuoli 
on nimetty vuoden 1999 asiakirjan mukaises-
ti.  

c) b kohdassa tarkoitetussa selityksessä voi-
daan myös mainita, että kansainvälinen rekis-
teröinti aiheuttaa vuoden 1999 asiakirjan 14 
artiklan 2 kappaleen a kohdassa tarkoitetun 
vaikutuksen viimeistään 

i) selityksessä mainittuna ajankohtana, joka 
voi olla myöhemmin kuin kyseisessä artiklas-
sa tarkoitettuna päivänä, mutta ei myöhem-
min kuin kuusi kuukautta kyseisen päivän 
jälkeen tai 

ii) ajankohtana, jona suoja myönnetään so-
pimuspuolen lainsäädännön mukaisesti, jos 
suojan myöntämistä koskeva päätös oli tahat-
tomasti jätetty toimittamatta a tai b kohdan 
mukaisesti sovellettavan määräajan kuluessa. 
Tällöin asianomaisen sopimuspuolen viraston 
on ilmoitettava siitä kansainväliselle toimis-

CHAPTER 3 
 

REFUSALS AND INVALIDATIONS 
 

Rule 18 
 

Notification of Refusal 
 

(1) [Period for Notification of Refusal] (a) 
The prescribed period for the notification of 
refusal of the effects of an international regis-
tration in accordance with Article 12(2) of 
the 1999 Act or Article 8(1) of the 1960 Act 
shall be six months from the publication of 
the international registration as provided for 
by Rule 26(3). 
 

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any 
Contracting Party whose Office is an Exam-
ining Office, or whose law provides for the 
possibility of opposition to the grant of pro-
tection, may, in a declaration, notify the Di-
rector General that, where it is designated 
under the 1999 Act, the period of six months 
referred to in that subparagraph shall be re-
placed by a period of 12 months. 
 

(c) The declaration referred to in subpara-
graph (b) may also state that the international 
registration shall produce the effect referred 
to in Article 14(2)(a) of the 1999 Act at the 
latest  

(i) at a time specified in the declaration 
which may be later than the date referred to 
in that Article but which shall not be more 
than six months after the said date or 
 

(ii) at a time at which protection is granted 
according to the law of the Contracting Party 
where a decision regarding the grant of pro-
tection was unintentionally not communi-
cated within the period applicable under sub-
paragraph (a) or (b); in such a case, the Of-
fice of the Contracting Party concerned shall 
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tolle ja pyrittävä toimittamaan kyseinen pää-
tös kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin 
haltijalle viipymättä sen jälkeen.  
 

2. [Kieltäytymisilmoitus] a) Kieltäytymisil-
moituksen tulee koskea yhtä kansainvälistä 
rekisteröintiä, sen tulee olla päivätty ja sen vi-
raston allekirjoittama, joka sen tekee. 
 

b) Ilmoituksen tulee sisältää tai siitä tulee 
käydä ilmi 

i) virasto, joka ilmoituksen tekee 
ii) kansainvälisen rekisteröinnin numero 

 
iii) kaikki syyt, joihin kieltäytyminen perus-

tuu sekä viittaus vastaaviin keskeisiin lain-
kohtiin 

iv) jos syyt, joihin kieltäytyminen perustuu, 
viittaavat sellaiseen samanlaiseen teollismal-
liin, joka on ollut aikaisemman kansallisen, 
alueellisen tai kansainvälisen hakemuksen tai 
rekisteröinnin kohteena, tekemispäivä ja ha-
kemusnumero, etuoikeuspäivä (jos sellainen 
on), rekisteröintipäivä ja -numero (jos saata-
villa), aiemman teollismallin kuvan jäljennös 
(jos kuva on yleisön saatavissa) ja kyseisen 
teollismallin haltijan nimi ja osoite hallinnol-
listen määräysten mukaisesti 
 

v) jos kieltäytyminen ei koske kaikkia kan-
sainvälisen rekisteröinnin kohteena olevia te-
ollismalleja, ne joita se koskee tai ei koske 
 

vi) voiko kieltäytymiseen hakea muutosta 
tai voiko siitä valittaa, ja jos voi, olosuhteisiin 
nähden kohtuullinen määräaika kieltäytymistä 
koskevan muutoksenhakupyynnön tai vali-
tuksen tekemiselle, ja viranomainen, jonka 
tehtävänä on käsitellä muutoksenhakupyyntö 
tai valitus sekä soveltuvin kohdin tieto siitä, 
että muutoksenhakupyyntö tai valitus tulee 
tehdä sellaisen asiamiehen välityksellä, jonka 
osoite on sen sopimuspuolen alueella, jonka 
virasto on ilmoittanut kieltäytymisestä ja  
 

vii) päivä, jolloin kieltäytyminen ilmoitet-
tiin.  

3. [Ilmoitus kansainvälinen rekisteröinnin 
jakamisesta] Jos vuoden 1999 asiakirjan 13 
artiklan 2 kappaleen mukaisen kieltäyty-
misilmoituksen jälkeen kansainvälinen rekis-
teröinti jaetaan nimetyn sopimuspuolen viras-

notify the International Bureau accordingly 
and endeavor to communicate such decision 
to the holder of the international registration 
concerned promptly thereafter. 

(2) [Notification of Refusal] (a) The notifi-
cation of any refusal shall relate to one inter-
national registration, shall be dated and shall 
be signed by the Office making the notifica-
tion. 

(b) The notification shall contain or indi-
cate 

(i) the Office making the notification, 
(ii) the number of the international registra-

tion, 
(iii) all the grounds on which the refusal is 

based together with a reference to the corre-
sponding essential provisions of the law, 

(iv) where the grounds on which the refusal 
is based refer to similarity with an industrial 
design which has been the subject of an ear-
lier national, regional or international appli-
cation or registration, the filing date and 
number, the priority date (if any), the regis-
tration date and number (if available), a copy 
of a reproduction of the earlier industrial de-
sign (if that reproduction is accessible to the 
public) and the name and address of the 
owner of the said industrial design, as pro-
vided for in the Administrative Instructions, 

(v) where the refusal does not relate to all 
the industrial designs that are the subject of 
the international registration, those to which 
it relates or does not relate,  

(vi) whether the refusal may be subject to 
review or appeal and, if so, the time limit, 
reasonable under the circumstances, for any 
request for review of, or appeal against, the 
refusal and the authority to which such re-
quest for review or appeal shall lie, with the 
indication, where applicable, that the request 
for review or the appeal has to be filed 
through the intermediary of a representative 
whose address is within the territory of the 
Contracting Party whose Office has pro-
nounced the refusal, and 

(vii) the date on which the refusal was pro-
nounced. 

(3) [Notification of Division of Interna-
tional Registration] Where, following a noti-
fication of refusal in accordance with Article 
13(2) of the 1999 Act, an international regis-
tration is divided before the Office of a des-
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tossa ilmoituksessa mainitun kieltäytymispe-
rusteen poistamiseksi, kyseisen viraston on 
ilmoitettava kansainväliselle toimistolle ja-
kamista koskevat tiedot kuten hallinnollisissa 
määräyksissä on määrätty. 
 

4. [Kieltäytymisen peruuttamisilmoitus] a) 
Kieltäytymisen peruuttamisilmoituksen tulee 
koskea yhtä kansainvälistä rekisteröintiä, sen 
tulee olla päivätty ja sen viraston allekirjoit-
tama, joka sen tekee. 

b) Ilmoituksen tulee sisältää tai siitä tulee 
käydä ilmi 

i) virasto, joka ilmoituksen tekee 
ii) kansainvälisen rekisteröinnin numero 
 
iii) jos peruuttaminen ei koske kaikkia teol-

lismalleja, joita kieltäytyminen koski, ne joita 
se koskee tai ei koske ja  
 

iv) päivä, jolloin kieltäytyminen peruutet-
tiin.  

5. [Rekisteriin merkitseminen] Kansainväli-
sen toimiston tulee merkitä 1 kappaleen 
c kohdan ii alakohdan tai 2 tai 4 kappaleen 
mukaisesti vastaanotettu ilmoitus kansainvä-
liseen rekisteriin sekä, jos kysymyksessä on 
kieltäytymisilmoitus, tieto päivästä, jolloin 
kieltäytymisilmoitus lähetettiin kansainväli-
seen toimistoon. 

6. [Ilmoitusjäljennösten toimittaminen] 
Kansainvälisen toimiston tulee toimittaa 
1 kappaleen c kohdan ii alakohdan tai 2 tai 4 
kappaleen mukaisesti vastaanotettujen ilmoi-
tusten jäljennökset haltijalle. 

ignated Contracting Party in order to over-
come a ground of refusal stated in that notifi-
cation, that Office shall notify the Interna-
tional Bureau of such data concerning the di-
vision as shall be specified in the Administra-
tive Instructions. 

(4) [Notification of Withdrawal of Refusal] 
(a) The notification of any withdrawal of re-
fusal shall relate to one international registra-
tion, shall be dated and shall be signed by the 
Office making the notification. 

(b) The notification shall contain or indi-
cate 

(i) the Office making the notification, 
(ii) the number of the international registra-

tion, 
(iii) where the withdrawal does not relate to 

all the industrial designs to which the refusal 
applied, those to which it relates or does not 
relate, and  

(iv) the date on which the refusal was with-
drawn. 

(5) [Recording] The International Bureau 
shall record any notification received under 
paragraph (1)(c)(ii), (2) or (4) in the Interna-
tional Register together with, in the case of a 
notification of refusal, an indication of the 
date on which the notification of refusal was 
sent to the International Bureau. 
 

(6) [Transmittal of Copies of Notifications] 
The International Bureau shall transmit cop-
ies of notifications received under paragraph 
(1)(c)(ii), (2) or (4) to the holder. 

 
19 sääntö 

 
Sääntöjen vastaiset kieltäytymiset 

 
1. [Ei tehdyksi katsottu ilmoitus] a) Kan-

sainvälisen toimiston ei tule katsoa kieltäy-
tymisilmoitusta tehdyksi eikä sitä tule merkitä 
kansainväliseen rekisteriin 

i) jos siitä ei käy ilmi kyseisen kansainväli-
sen rekisteröinnin numeroa, elleivät muut il-
moitukseen sisältyvät tiedot mahdollista re-
kisteröinnin tunnistamista 

ii) jos kieltäytymisen perusteet eivät käy 
siitä ilmi tai 

iii) jos se on lähetetty kansainväliseen toi-
mistoon 18 säännön 1 kappaleen mukaisesti 

Rule 19 
 

Irregular Refusals 
 

(1) [Notification Not Regarded as Such] (a) 
A notification of refusal shall not be regarded 
as such by the International Bureau and shall 
not be recorded in the International Register 

(i) if it does not indicate the number of the 
international registration concerned, unless 
other indications contained in the notification 
permit the said registration to be identified, 

(ii) if it does not indicate any grounds for 
refusal, or 

(iii) if it is sent to the International Bureau 
after the expiry of the period applicable un-
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sovellettavan ajan päättymisen jälkeen. 
b) Sovellettaessa a kohtaa kansainvälisen 

toimiston tulee toimittaa haltijalle jäljennös 
ilmoituksesta, ellei se pysty tunnistamaan ky-
seistä kansainvälistä rekisteröintiä, sekä tie-
dottaa samanaikaisesti haltijalle ja ilmoituk-
sen lähettäneelle virastolle, että kansainväli-
nen toimisto ei katso kieltäytymisilmoitusta 
tehdyksi eikä ole merkinnyt sitä kansainväli-
seen rekisteriin, ja samalla ilmoittaa päätök-
sen syyt. 
 

2. [Sääntöjen vastainen ilmoitus] Jos kiel-
täytymisilmoitus 

i) ei ole kieltäytymisen toimittaneen viras-
ton allekirjoittama tai ei täytä 2 säännön vaa-
timuksia 
 

ii) ei täytä, soveltuvin kohdin, 18 säännön 
2 kappaleen b kohdan iv alakohdan vaati-
muksia 

iii) ei, soveltuvin kohdin, sisällä tietoa vi-
ranomaisesta, jonka tehtävänä on käsitellä 
muutoksenhakupyyntö tai valitus, eikä sovel-
lettavasta olosuhteisiin nähden kohtuullisesta 
määräajasta, joka on annettu sellaisen pyyn-
nön tai valituksen tekemiselle (18 säännön 2 
kappaleen b kohdan vi alakohta) 

iv) ei sisällä tietoa päivästä, jolloin kieltäy-
tyminen ilmoitettiin (18 säännön 2 kappaleen 
b kohdan vii alakohta)  

kansainvälisen toimiston on kuitenkin mer-
kittävä kieltäytyminen kansainväliseen rekis-
teriin ja toimitettava ilmoituksen jäljennös 
haltijalle. Jos haltija sitä pyytää, kansainväli-
sen toimiston on kehotettava kieltäytymisen 
toimittanutta virastoa korjaamaan ilmoitus-
taan viipymättä. 

der Rule 18(1). 
(b) Where subparagraph (a) applies, the In-

ternational Bureau shall, unless it cannot 
identify the international registration con-
cerned, transmit a copy of the notification to 
the holder, shall inform, at the same time, the 
holder and the Office that sent the notifica-
tion that the notification of refusal is not re-
garded as such by the International Bureau 
and has not been recorded in the International 
Register, and shall indicate the reasons there-
for. 

(2) [Irregular Notification] If the notifica-
tion of refusal  

(i) is not signed on behalf of the Office 
which communicated the refusal, or does not 
comply with the requirements established 
under Rule 2, 

(ii) does not comply, where applicable, 
with the requirements of Rule 18(2)(b)(iv), 
 

(iii) does not indicate, where applicable, 
the authority to which a request for review or 
an appeal lies and the applicable time limit, 
reasonable under the circumstances, for lodg-
ing such a request or appeal (Rule 
18(2)(b)(vi)), 
 

(iv) does not indicate the date on which the 
refusal was pronounced (Rule 18(2)(b)(vii)), 

 
the International Bureau shall nevertheless 

record the refusal in the International Regis-
ter and transmit a copy of the notification to 
the holder. If so requested by the holder, the 
International Bureau shall invite the Office 
which communicated the refusal to rectify its 
notification without delay. 

 
20 sääntö 

 
Mitätöiminen nimetyissä sopimuspuolissa 

 
 

1. [Mitätöinti-ilmoituksen sisältö] Jos kan-
sainvälisen rekisteröinnin vaikutukset mitä-
töidään nimetyssä sopimuspuolessa eikä mi-
tätöimiseen voi enää hakea muutosta tai siitä 
ei enää voi valittaa, sen sopimuspuolen viras-
ton, jonka toimivaltainen viranomainen on ju-
listanut rekisteröinnin mitättömäksi, tulee, 
kun se on tietoinen mitätöimisestä, ilmoittaa 

Rule 20 
 
Invalidation in Designated Contracting Par-

ties 
 

(1) [Contents of the Notification of Invali-
dation] Where the effects of an international 
registration are invalidated in a designated 
Contracting Party and the invalidation is no 
longer subject to any review or appeal, the 
Office of the Contracting Party whose com-
petent authority has pronounced the invalida-
tion shall, where it is aware of the invalida-
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asiasta kansainväliselle toimistolle. Ilmoituk-
sesta tulee käydä ilmi 

i) viranomainen, joka julisti rekisteröinnin 
mitättömäksi 

ii) tieto siitä, että mitätöimisestä ei enää voi 
valittaa 

iii) kansainvälisen rekisteröinnin numero 
 

iv) jos mitätöiminen ei koske kaikkia kan-
sainvälisen rekisteröinnin kohteena olevia te-
ollismalleja, ne joita se koskee tai ei koske 
 

v) päivä, jona mitättömäksi julistaminen ta-
pahtui ja sen voimaantulopäivä. 

2. [Mitätöinnin rekisteriin merkitseminen] 
Kansainvälisen toimiston tulee merkitä mitä-
töinti kansainväliseen rekisteriin yhdessä mi-
tätöinti-ilmoitukseen sisältyvien tietojen 
kanssa. 

tion, notify the International Bureau accord-
ingly. The notification shall indicate 

(i) the authority which pronounced the in-
validation, 

(ii) the fact that the invalidation is no lon-
ger subject to appeal, 

(iii) the number of the international regis-
tration, 

(iv) where the invalidation does not relate 
to all the industrial designs that are the sub-
ject of the international registration, those to 
which it relates or does not relate,  

(v) the date on which the invalidation was 
pronounced and its effective date. 

(2) [Recording of the Invalidation] The In-
ternational Bureau shall record the invalida-
tion in the International Register, together 
with the data contained in the notification of 
invalidation. 

 
4 LUKU 

 
MUUTOKSET JA KORJAUKSET 

 
21 sääntö 

 
Muutoksen rekisteriin merkitseminen 

 
1. [Pyynnön esittäminen] a) Merkitsemis-

pyyntö tulee esittää kansainväliselle toimis-
tolle asianmukaisella virallisella lomakkeella, 
jos pyyntö koskee jotain seuraavista seikoista: 
 

i) kansainvälisen rekisteröinnin haltijan 
muutos kaikkien tai joidenkin kansainvälisen 
rekisteröinnin kohteena olevien teollismallien 
osalta 

ii) haltijan nimen- tai osoitteenmuutos 
 

iii) kansainvälistä rekisteröintiä koskeva 
luopuminen jonkin, joidenkin tai kaikkien 
nimettyjen sopimuspuolten osalta 

iv) kansainvälisen rekisteröinnin kohteena 
olevan teollismallin tai teollismallien supistus 
jonkin, joidenkin tai kaikkien nimettyjen so-
pimuspuolten osalta. 

b) Haltijan tulee olla pyynnön esittäjänä ja 
haltijan on se myös allekirjoitettava. Uusi 
omistaja voi kuitenkin esittää pyynnön omis-
tajanmuutoksen merkitsemiseksi rekisteriin 
edellyttäen, että se on  

i) haltijan allekirjoittama, tai  

CHAPTER 4 
 

CHANGES AND CORRECTIONS 
 

Rule 21 
 

Recording of a Change 
 

(1) [Presentation of the Request] (a) A re-
quest for the recording shall be presented to 
the International Bureau on the relevant offi-
cial form where the request relates to any of 
the following: 

(i) a change in the ownership of the inter-
national registration in respect of all or some 
of the industrial designs that are the subject 
of the international registration; 

(ii) a change in the name or address of the 
holder; 

(iii) a renunciation of the international reg-
istration in respect of any or all of the desig-
nated Contracting Parties; 

(iv) a limitation, in respect of any or all of 
the designated Contracting Parties, to one or 
some of the industrial designs that are the 
subject of the international registration. 

(b) The request shall be presented by the 
holder and signed by the holder; however, a 
request for the recording of a change in own-
ership may be presented by the new owner, 
provided that it is 

(i) signed by the holder, or 
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ii) uuden omistajan allekirjoittama ja siihen 
on liitetty todistus haltijan sopimuspuolen 
toimivaltaiselta viranomaiselta siitä, että uusi 
omistaja näyttää olevan haltijan oikeuden-
omistaja.  

2. [Pyynnön sisältö] Pyynnön muutoksen 
merkitsemiseksi rekisteriin tulee pyydetyn 
muutoksen lisäksi sisältää tai siitä tulee käydä 
ilmi  

i) kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin 
numero 

ii) haltijan nimi, ellei muutos koske asia-
miehen nimeä tai osoitetta 
 

iii) jos on kyse kansainvälisen rekisteröin-
nin haltijan muutoksesta, kansainvälisen re-
kisteröinnin uuden omistajan nimi ja osoite 
hallinnollisten määräysten mukaisesti ilmoi-
tettuna 

iv) jos on kyse kansainvälisen rekisteröin-
nin haltijan muutoksesta, se sopimuspuoli tai 
ne sopimuspuolet, joiden suhteen uusi omis-
taja täyttää kansainvälisen rekisteröinnin hal-
tijalle asetetut ehdot 

v) jos on kyse sellaisesta kansainvälisen re-
kisteröinnin haltijan muutoksesta, joka ei 
koske kaikkia teollismalleja eikä kaikkia so-
pimuspuolia, niiden teollismallien numerot ja 
nimetyt sopimuspuolet, joita haltijan muutos 
koskee ja 
 

vi) suoritettujen maksujen summa ja mak-
sutapa, tai määräys vaadittavan summan ve-
loittamiseksi kansainväliseen toimistoon ava-
tulta tililtä, ja sen osapuolen tiedot, joka suo-
rittaa maksun tai antaa maksumääräyksen.  
 

3. [Pyyntö ei hyväksyttävissä] Kansainväli-
sen rekisteröinnin haltijan muutosta ei voida 
merkitä rekisteriin nimetyn sopimuspuolen 
osalta, jos kyseinen sopimuspuoli ei ole liit-
tynyt asiakirjaan, johon 2 kappaleen iv ala-
kohdassa mainittu sopimuspuoli, tai yksi so-
pimuspuolista, on liittynyt. 
 

4. [Sääntöjen vastainen pyyntö] Jos pyyntö 
ei täytä sovellettavia vaatimuksia, kansainvä-
lisen toimiston tulee ilmoittaa asiasta haltijal-
le ja, jos pyynnön teki henkilö, joka väittää 
olevansa uusi omistaja, kyseiselle henkilölle. 
 

5. [Määräaika puutteen korjaamiseksi] 

(ii) signed by the new owner and accompa-
nied by an attestation from the competent au-
thority of the holder’s Contracting Party that 
the new owner appears to be the successor in 
title of the holder. 

(2) [Contents of the Request] The request 
for the recording of a change shall, in addi-
tion to the requested change, contain or indi-
cate 

(i) the number of the international registra-
tion concerned, 

(ii) the name of the holder, unless the 
change relates to the name or address of the 
representative,  

(iii) in case of a change in the ownership of 
the international registration, the name and 
address, given in accordance with the Ad-
ministrative Instructions, of the new owner of 
the international registration, 

(iv) in case of a change in the ownership of 
the international registration, the Contracting 
Party or Parties in respect of which the new 
owner fulfills the conditions to be the holder 
of an international registration, 

(v) in case of a change in the ownership of 
the international registration that does not re-
late to all the industrial designs and to all the 
Contracting Parties, the numbers of the in-
dustrial designs and the designated Contract-
ing Parties to which the change in ownership 
relates, and 

(vi) the amount of the fees being paid and 
the method of payment, or instruction to de-
bit the required amount of fees to an account 
opened with the International Bureau, and the 
identification of the party effecting the pay-
ment or giving the instructions. 
3) [Request Not Admissible] A change in the 
ownership of an international registration 
may not be recorded in respect of a desig-
nated Contracting Party if that Contracting 
Party is not bound by an Act to which the 
Contracting Party, or one of the Contracting 
Parties, indicated under paragraph (2)(iv) is 
bound. 

(4) [Irregular Request] If the request does 
not comply with the applicable requirements, 
the International Bureau shall notify that fact 
to the holder and, if the request was made by 
a person claiming to be the new owner, to 
that person. 

(5) [Time Allowed to Remedy Irregularity] 
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Puute voidaan korjata kolmen kuukauden ku-
luessa kansainvälisen toimiston puutetta kos-
kevasta huomautuksesta. Jos puutetta ei kor-
jata sanotun kolmen kuukauden kuluessa, 
pyynnöstä katsotaan luovutun ja kansainväli-
sen toimiston tulee ilmoittaa asiasta samanai-
kaisesti haltijalle ja, jos pyynnön esitti henki-
lö, joka väittää olevansa uusi omistaja, kysei-
selle henkilölle, sekä palauttaa suoritetut 
maksut sen jälkeen, kun niistä on vähennetty 
summa, joka vastaa puolta kyseeseen tulevis-
ta maksuista. 

6. [Muutoksen rekisteriin merkitseminen ja 
siitä ilmoittaminen] a) Kansainvälisen toimis-
ton tulee, jos pyyntö on kunnossa, välittömäs-
ti merkitä muutos kansainväliseen rekisteriin 
ja tiedottaa asiasta haltijalle. Jos kysymykses-
sä on haltijan muutoksen merkitseminen re-
kisteriin, kansainvälinen toimisto tiedottaa 
asiasta sekä uudelle haltijalle että edelliselle 
haltijalle. 

b) Muutos on merkittävä rekisteriin siitä 
päivästä lukien, jona kansainvälinen toimisto 
on vastaanottanut vaadittavat edellytykset 
täyttävän pyynnön. Jos pyynnöstä kuitenkin 
käy ilmi, että muutos pitäisi merkitä rekiste-
riin toisen muutoksen jälkeen, tai kansainvä-
lisen rekisteröinnin uudistamisen jälkeen, 
kansainvälisen toimiston on meneteltävä sen 
mukaisesti.  

7. [Osittaisen haltijan muutoksen merkitse-
minen rekisteriin] Kansainvälisen rekiste-
röinnin siirto tai muu luovutus ainoastaan 
tiettyjen teollismallien osalta tai tiettyjen ni-
mettyjen sopimuspuolten osalta on merkittävä 
kansainväliseen rekisteriin sen kansainvälisen 
rekisteröinnin numerolla, josta osa on siirretty 
tai muulla tavalla luovutettu. Kyseisen kan-
sainvälisen rekisteröinnin numerolla rekiste-
riin merkitty siirretty tai muulla tavalla luovu-
tettu osa on peruutettava ja merkittävä rekis-
teriin erillisenä kansainvälisenä rekisteröinti-
nä. Erillinen kansainvälinen rekisteröinti saa 
sen kansainvälisen rekisteröinnin numeron, 
josta osa on siirretty tai muulla tavalla luovu-
tettu sekä ison kirjaimen.  
 

8. [Kansainvälisten rekisteröintien yhdis-
tämisen merkitseminen rekisteriin] Jos samas-
ta henkilöstä tulee kahden tai useamman kan-
sainvälisen rekisteröinnin haltija seurauksena 
osittaisesta haltijan muutoksesta, rekisteröin-

The irregularity may be remedied within 
three months from the date of the notification 
of the irregularity by the International Bu-
reau. If the irregularity is not remedied 
within the said three months, the request 
shall be considered abandoned and the Inter-
national Bureau shall notify accordingly and 
at the same time the holder and, if the request 
was presented by a person claiming to be the 
new owner, that person, and shall refund any 
fees paid, after deduction of an amount cor-
responding to one-half of the relevant fees. 

(6) [Recording and Notification of a Chan-
ge] (a) The International Bureau shall, pro-
vided that the request is in order, promptly 
record the change in the International Regis-
ter and shall inform the holder. In the case of 
a recording of a change in ownership, the In-
ternational Bureau will inform both the new 
holder and the previous holder. 
 

(b) The change shall be recorded as of the 
date of receipt by the International Bureau of 
the request complying with the applicable re-
quirements. Where however the request indi-
cates that the change should be recorded after 
another change, or after renewal of the inter-
national registration, the International Bureau 
shall proceed accordingly. 
 

(7) [Recording of Partial Change in Own-
ership] Assignment or other transfer of the 
international registration in respect of some 
only of the industrial designs, or some only 
of the designated Contracting Parties shall be 
recorded in the International Register under 
the number of the international registration of 
which a part has been assigned or otherwise 
transferred; any  assigned or otherwise trans-
ferred part shall be canceled under the num-
ber of the said international registration and 
recorded as a separate international registra-
tion. The separate international registration 
shall bear the number of the international 
registration of which a part has been assigned 
or otherwise transferred, together with a capi-
tal letter. 

(8) [Recording of Merger of International 
Registrations] Where the same person be-
comes the holder of two or more interna-
tional registrations resulting from a partial 
change in ownership, the registrations shall 
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nit yhdistetään mainitun henkilön pyynnöstä 
ja 1—6 kappaleita sovelletaan mutatis mu-
tandis. Yhdistämisen seurauksena oleva kan-
sainvälinen rekisteröinti saa sen kansainväli-
sen rekisteröinnin numeron, josta osa oli siir-
retty tai muulla tavalla luovutettu sekä, sovel-
tuvin kohdin, ison kirjaimen.  
 

be merged at the request of the said person 
and paragraphs (1) to (6) shall apply mutatis 
mutandis. The international registration re-
sulting from the merger shall bear the num-
ber of the international registration of which 
a part had been assigned or otherwise trans-
ferred, together, where applicable, with a 
capital letter. 

 
22 sääntö 

 
Korjaukset kansainväliseen rekisteriin 

 
1. [Korjaaminen] Jos kansainvälinen toi-

misto toimiessaan viran puolesta tai haltijan 
pyynnöstä katsoo, että kansainvälisessä rekis-
terissä on virhe kansainvälisen rekisteröinnin 
kohdalla, sen tulee korjata rekisteriä ja tiedot-
taa asiasta haltijalle. 

2. [Kieltäytyminen korjauksen vaikutuksis-
ta] Nimetyn sopimuspuolen virastolla on oi-
keus ilmoittaa ilmoituksessa kansainväliselle 
toimistolle, että se kieltäytyy tunnustamasta 
korjauksen vaikutukset. 18 ja 19 sääntöä so-
velletaan mutatis mutandis. 

Rule 22 
 

Corrections in the International Register 
 

(1) [Correction] Where the International 
Bureau, acting ex officio or at the request of 
the holder, considers that there is an error 
concerning an international registration in the 
International Register, it shall modify the 
Register and inform the holder accordingly. 

(2) [Refusal of Effects of Correction] The 
Office of any designated Contracting Party 
shall have the right to declare in a notifica-
tion to the International Bureau that it refuses 
to recognize the effects of the correction. Ru-
les 18 and 19 shall apply mutatis mutandis. 

 
5 LUKU 

 
UUDISTAMISET 

 
23 sääntö 

 
Epävirallinen ilmoitus suoja-ajan päättymi-

sestä 
 

Kuusi kuukautta ennen viiden vuoden ajan-
jakson päättymistä, kansainvälisen toimiston 
tulee lähettää haltijalle ja mahdolliselle asia-
miehelle ilmoitus, josta käy ilmi kansainväli-
sen rekisteröinnin päättymispäivä. Se, että 
mainittua ilmoitusta ei ole vastaanotettu, ei 
anna hyväksyttävää perustetta olla noudatta-
matta 24 säännön määräaikoja. 
 

CHAPTER 5 
 

RENEWALS 
 

Rule 23 
 

Unofficial Notice of Expiry 
 
 

Six months before the expiry of a five-year 
term, the International Bureau shall send to 
the holder and the representative, if any, a 
notice indicating the date of expiry of the  in-
ternational registration. The fact that the said 
notice is not received shall not constitute an 
excuse for failure to comply with any time 
limit under Rule 24. 

 
24 sääntö 

 
Uudistamista koskevia yksityiskohtia 

 
1. [Maksut] a) Kansainvälinen rekisteröinti 

uudistetaan maksamalla seuraavat maksut:  
 

Rule 24 
 

Details Concerning Renewal 
 

(1) [Fees] (a) The international registration 
shall be renewed upon payment of the fol-
lowing fees: 
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i) perusmaksu 
ii) vakionimeämismaksu jokaisesta vuoden 

1999 asiakirjan mukaisesti nimetystä sopi-
muspuolesta, joka ei ole antanut vuoden 1999 
asiakirjan 7 artiklan 2 kappaleen mukaista se-
litystä, ja jokaisesta vuoden 1960 asiakirjan 
mukaisesti nimetystä sopimuspuolesta, jonka 
osalta kansainvälinen rekisteröinti on määrä 
uudistaa 

iii) yksilöllinen nimeämismaksu jokaisesta 
vuoden 1999 asiakirjan mukaisesti nimetystä 
sopimuspuolesta, joka on antanut vuoden 
1999 asiakirjan 7 artiklan 2 kappaleen mukai-
sen selityksen, ja jonka osalta kansainvälinen 
rekisteröinti on määrä uudistaa. 

b) a kohdan i ja ii alakohdissa tarkoitettujen 
maksujen määrät ilmoitetaan maksutaulukos-
sa.   

c) a kohdassa tarkoitetut maksut on makset-
tava viimeistään kansainvälisen rekisteröinnin 
uudistamisen viimeisenä määräpäivänä. Se 
voidaan kuitenkin vielä maksaa kuuden kuu-
kauden kuluessa päivästä, jolloin kansainväli-
sen rekisteröinnin uudistaminen on viimeis-
tään tehtävä, jos samanaikaisesti maksetaan 
maksutaulukossa mainittu ylimääräinen mak-
su. 

d) Jos uudistamista varten maksettu maksu 
vastaanotetaan kansainvälisessä toimistossa 
aikaisemmin kuin kolme kuukautta ennen 
päivää, jona kansainvälisen rekisteröinnin 
uudistaminen on viimeistään tehtävä, se kat-
sotaan vastaanotetuksi kolme kuukautta en-
nen kyseistä päivää. 

2. [Muita yksityiskohtia] a) Jos haltija ei ha-
lua uudistaa kansainvälistä rekisteröintiä  

 
i) nimetyn sopimuspuolen osalta tai  
 
ii) kansainvälisen rekisteröinnin kohteena 

olevien teollismallien osalta  
 

vaadittaviin maksuihin tulee oheistaa lau-
sunto, josta käy ilmi se sopimuspuoli tai ne 
teollismallien numerot, joiden osalta kansain-
välistä rekisteröintiä ei uudisteta.  

 
b) Jos haltija haluaa uudistaa kansainvälisen 

rekisteröinnin nimetyn sopimuspuolen osalta 
huolimatta siitä, että teollismallien enimmäis-
suoja-aika kyseisessä sopimuspuolessa on 
päättynyt, vaadittaviin maksuihin kyseisen 

(i) a basic fee; 
(ii) a standard designation fee in respect of 

each Contracting Party designated under the 
1999 Act that has not made a declaration un-
der Article 7(2) of the 1999 Act, and each 
Contracting Party designated under the 1960 
Act, for which the international registration is 
to be renewed; 
 

(iii) an individual designation fee for each 
Contracting Party designated under the 1999 
Act that has made a declaration under Article 
7(2) of the 1999 Act and for which the inter-
national registration is to be renewed. 

 
(b) The amounts of the fees referred to in 

items (i) and (ii) of subparagraph (a) are  set 
out in the Schedule of Fees. 

(c) The payment of the fees referred to in 
subparagraph (a) shall be made at the latest 
on the date on which the renewal of the in-
ternational registration is due. However, it 
may still be made within six months from the 
date on which the renewal of the interna-
tional registration is due, provided that the 
surcharge specified in the Schedule of Fees is 
paid at the same time. 

(d) If any payment made for the purposes 
of renewal is received by the International 
Bureau earlier than three months before the 
date on which the renewal of the interna-
tional registration is due, it shall be consid-
ered as having been received three months 
before that date. 

(2) [Further Details] (a) Where the holder 
does not wish to renew the international reg-
istration 

(i) in respect of a designated Contracting 
Party, or 

(ii) in respect of any of the industrial de-
signs that are the subject of the international 
registration,  

payment of the required fees shall be ac-
companied by a statement indicating the 
Contracting Party or the numbers of the in-
dustrial designs for which the international 
registration is not to be renewed. 

(b) Where the holder wishes to renew the 
international registration in respect of a des-
ignated Contracting Party notwithstanding 
the fact that the maximum period of protec-
tion for industrial designs in that Contracting 
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sopimuspuolen osalta, mukaan luettuna va-
kionimeämismaksu tai yksilöllinen ni-
meämismaksu tapauksesta riippuen, tulee 
oheistaa lausunto siitä, että kansainvälisen re-
kisteröinnin uudistaminen tulee merkitä kan-
sainväliseen rekisteriin kyseisen sopimuspuo-
len osalta. 

 
c) Jos haltija haluaa uudistaa kansainvälisen 

rekisteröinnin nimetyn sopimuspuolen osalta 
huolimatta siitä, että sopimuspuolen kohdalle 
kansainväliseen rekisteriin on merkitty kiel-
täytyminen kaikkien kyseessä olevien teol-
lismallien osalta, vaadittaviin maksuihin ky-
seisen sopimuspuolen osalta, mukaan luettuna 
vakionimeämismaksu tai yksilöllinen ni-
meämismaksu tapauksesta riippuen, tulee 
oheistaa lausunto siitä, että kansainvälisen re-
kisteröinnin uudistaminen tulee merkitä kan-
sainväliseen rekisteriin kyseisen sopimuspuo-
len osalta. 

 
d) Kansainvälistä rekisteröintiä ei voi uu-

distaa sellaisen nimetyn sopimuspuolen osal-
ta, jonka osalta on rekisteröity kaikkia teol-
lismalleja koskeva mitätöinti 20 säännön mu-
kaisesti, tai jonka osalta on rekisteröity luo-
puminen 21 säännön mukaisesti. Kansainvä-
listä rekisteröintiä ei voi nimetyn sopimus-
puolen osalta uudistaa niitä teollismalleja var-
ten, joiden osalta rekisteriin on merkitty mitä-
töinti kyseisessä sopimuspuolessa 20 säännön 
mukaisesti tai joiden osalta rekisteriin on 
merkitty supistus 21 säännön mukaisesti. 
 

3. [Riittämättömät maksut] Jos vastaanotet-
tujen maksujen summa on pienempi kuin uu-
distamiseen vaadittava summa, kansainväli-
sen toimiston tulee välittömästi ja samanai-
kaisesti ilmoittaa asiasta sekä haltijalle että 
mahdolliselle asiamiehelle. Ilmoituksessa tu-
lee mainita puuttuva summa. 

b) Jos vastaanotettujen maksujen summa on 
1 kappaleen c kohdassa tarkoitetun kuuden 
kuukauden määräajan umpeutuessa pienempi 
kuin uudistamiseen vaadittava summa, kan-
sainvälinen toimisto ei merkitse uudistamista 
rekisteriin ja palauttaa vastaanotetun summan 
sekä ilmoittaa asiasta haltijalle ja mahdollisel-
le asiamiehelle. 

Party has expired, payment of the required 
fees, including the standard designation fee 
or the individual designation fee, as the case 
may be, for that Contracting Party, shall be 
accompanied by a statement that the renewal 
of the international registration is to be re-
corded in the International Register in respect 
of that Contracting Party. 

(c) Where the holder wishes to renew the 
international registration in respect of a des-
ignated Contracting Party notwithstanding 
the fact that a refusal is recorded in the Inter-
national Register for that Contracting Party 
in respect of all the industrial designs con-
cerned, payment of the required fees, includ-
ing the standard designation fee or the indi-
vidual designation fee, as the case may be, 
for that Contracting Party, shall be accompa-
nied by a statement specifying that the re-
newal of the international registration is to be 
recorded in the International Register in re-
spect of that Contracting Party. 

(d) The international registration may not 
be renewed in respect of any designated Con-
tracting Party in respect of which an invalida-
tion has been recorded for all the industrial 
designs under Rule 20 or in respect of which 
a renunciation has been recorded under Rule 
21. The international registration may not be 
renewed in respect of any designated Con-
tracting Party for those industrial designs in 
respect of which an invalidation in that Con-
tracting Party has been recorded under Rule 
20 or in respect of which a limitation has 
been recorded under Rule 21. 

(3) [Insufficient Fees] (a) If the amount of 
the fees received is less than the amount re-
quired for renewal, the International Bureau 
shall promptly notify at the same time both 
the holder and the representative, if any, ac-
cordingly. The notification shall specify the 
missing amount. 

(b) If the amount of the fees received is, on 
the expiry of the period of six months re-
ferred to in paragraph (1)(c), less than the 
amount required for renewal, the Interna-
tional Bureau shall not record the renewal, 
shall refund the amount received and shall 
notify accordingly the holder and the repre-
sentative, if any. 
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25 sääntö 
 
Uudistamisen rekisteriin merkitseminen; To-

distus 
 

1) [Uudistamisen rekisteriin merkitseminen 
ja voimaantulopäivä] Uudistaminen tulee 
merkitä kansainväliseen rekisteriin sillä päi-
vämäärällä, jolloin uudistamisen oli määrä 
viimeistään tapahtua, vaikka uudistamiseen 
vaadittavat maksut olisi maksettu 24 säännön 
1 kappaleen c kohdan tarkoittaman ylimääräi-
sen lisäajan kuluessa. 

2) [Todistus] Kansainvälisen toimiston tule 
lähettää uudistamistodistus haltijalle. 

Rule 25 
 

Recording of the Renewal; Certificate 
 
 

(1) [Recording and Effective Date of the 
Renewal] Renewal shall be recorded in the 
International Register with the date on which 
renewal was due, even if the fees required for 
renewal are paid within the period of grace 
referred to in Rule 24(1)(c). 

 
 
(2) [Certificate] The International Bureau 

shall send a certificate of renewal to the hol-
der. 

 
6 LUKU 

 
JULKAISU 

 
26 sääntö 

 
Julkaisu 

 
1) [Kansainvälisiä rekisteröintejä koskevat 

tiedot] a) Kansainvälisen toimiston tulee jul-
kaisussa julkaista asiaankuuluvat tiedot  
 

i) kansainvälisistä rekisteröinneistä 17 sään-
nön mukaisesti 

ii) 18 säännön 5 kappaleen mukaisesti re-
kisteriin merkityistä kieltäytymisistä, mukaan 
luettuna tieto siitä, voiko niihin hakea muu-
tosta tai voiko niistä valittaa, mutta ilman tie-
toa kieltäytymisen perusteista 

iii) 20 säännön 2 kappaleen mukaisesti re-
kisteriin merkityistä mitätöinneistä 

iv) 21 säännön mukaisesti rekisteriin merki-
tyistä haltijan muutoksista, haltijan nimen- tai 
osoitteenmuutoksista, luopumisista ja supis-
tuksista 

v) 22 säännön mukaisesti suoritetuista kor-
jauksista 

vi) 25 säännön 1 kappaleen mukaisesti re-
kisteriin merkityistä uudistamisista  

vii) kansainvälisistä rekisteröinneistä, joita 
ei ole uudistettu.  

2. [Selityksiä koskevat tiedot; Muut tiedot] 
Kansainvälisen toimiston tulee julkaisussa 
julkaista sopimuspuolen vuoden 1999 asiakir-
jan, vuoden 1960 asiakirjan tai näiden sääntö-

CHAPTER 6 
 

BULLETIN 
 

Rule 26 
 

Bulletin 
 

(1) [Information Concerning International 
Registrations] The International Bureau shall 
publish in the Bulletin relevant data concern-
ing  

(i) international registrations, in accordance 
with Rule 17; 

(ii) refusals recorded under Rule 18(5), 
with an indication as to whether there is a 
possibility of review or appeal, but without 
the grounds for refusal; 
 

(iii) invalidations recorded under Rule 
20(2); 

(iv) changes in ownership, changes of na-
me or address of the holder, renunciations 
and limitations recorded under Rule 21; 
 

(v) corrections effected under Rule 22; 
 

(vi) renewals recorded under Rule 25(1); 
 

(vii) international registrations which have 
not been renewed. 

(2) [Information Concerning Declarations; 
Other Information] The International Bureau 
shall publish in the Bulletin any declaration 
made by a Contracting Party under the 1999 
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jen mukaisesti antamat selitykset sekä luettelo 
päivistä, joina kansainvälinen toimisto ei ole 
avoinna yleisölle kuluvan ja tulevan kalente-
rivuoden aikana. 
 

3. [Julkaisun julkaisutapa] 1 säännön 
1 kappaleen x kohdassa tarkoitettu julkaisu 
julkaistaan Maailman henkisen omaisuuden 
järjestön verkkosivuilla. Kansainvälinen toi-
misto ilmoittaa sähköisesti sopimuspuolten 
virastoille tiedon siitä minä päivänä kukin 
julkaisun numero julkaistaan kyseisillä verk-
kosivuilla. Tällaisen ilmoituksen katsotaan 
korvaavan vuoden 1999 asiakirjan 10 artiklan 
3 kappaleen b kohdassa ja vuoden 1960 asia-
kirjan 6 artiklan 3 kappaleen b kohdassa tar-
koitetun julkaisun lähettämisen ja, vuoden 
1960 asiakirjan 8 artiklan 2 kappaleen sovel-
tamista varten, julkaisu katsotaan kyseisten 
virastojen vastaanottamiksi myös mainitun 
ilmoituksen päivänä.   

Act, the 1960 Act or these Regulations, as 
well as a list of the days on which the Inter-
national Bureau is not scheduled to open to 
the public during the current and the follow-
ing calendar year. 

(3) [Mode of Publishing the Bulletin] The 
Bulletin referred to in Rule 1(1)(x) shall be 
published on the website of the Organization. 
The date on which each issue of the Bulletin 
is published on that website shall be elec-
tronically communicated by the International 
Bureau to the Office of each Contracting Par-
ty. Such communication shall be deemed to 
replace the sending of the Bulletin referred to 
in Article 10(3)(b) of the 1999 Act and Arti-
cle 6(3)(b) of the 1960 Act, and, for the pur-
poses of Article 8(2) of the 1960 Act, the 
Bulletin shall be deemed to have been re-
ceived by each Office concerned also on the 
date of the said communication. 

 
7 LUKU 

 
MAKSUT 

 
27 sääntö 

 
Maksujen määrät ja niiden suorittaminen 

 
1. [Maksujen määrät] Vuoden 1999 asiakir-

jan, vuoden 1960 asiakirjan, vuoden 1934 
asiakirjan ja näiden sääntöjen nojalla suoritet-
tavien muiden kuin 12 säännön 1 kappaleen 
a kohdan iii alakohdassa tarkoitettujen yksi-
löllisten nimeämismaksujen määrät määritel-
lään maksutaulukossa, joka on näiden sääntö-
jen liitteenä ja niiden kiinteä osa. 

2. [Maksusuoritukset] a) Ellei b kohdasta ja 
12 säännön 3 kappaleen c kohdasta muuta 
johdu, maksut tulee suorittaa suoraan kan-
sainväliselle toimistolle.   

b) Jos kansainvälinen hakemus tehdään ha-
kijan sopimuspuolen viraston kautta, kyseisen 
hakemuksen yhteydessä suoritettavat maksut 
voidaan suorittaa kyseisen viraston kautta, jos 
se suostuu perimään ja välittämään edelleen 
maksut ja hakija tai haltija sitä haluaa. Viras-
ton, joka suostuu perimään ja välittämään 
edelleen maksut, tulee ilmoittaa asiasta pää-
johtajalle. 

3. [Maksujen maksutavat] Maksut on suori-

CHAPTER 7 
 

FEES 
 

Rule 27 
 

Amounts and Payment of Fees 
 

(1) [Amounts of Fees] The amounts of fees 
due under the 1999 Act, the 1960 Act, the 
1934 Act and these Regulations, other than 
individual designation fees referred to in Ru-
le 12(1)(a)(iii), shall be specified in the 
Schedule of Fees which is annexed to these 
Regulations and forms an integral part there-
of. 

(2) [Payment] (a) Subject to subparagraph 
(b) and Rule 12(3)(c), the fees shall be paid 
directly to the International Bureau. 

 
(b) Where the international application is 

filed through the Office of the applicant’s 
Contracting Party, the fees payable in con-
nection with that application may be paid 
through that Office if it accepts to collect and 
forward such fees and the applicant or the 
holder so wishes. Any Office which accepts 
to collect and forward such fees shall notify 
that fact to the Director General.  

(3) [Modes of Payment] Fees shall be paid 
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tettava kansainväliselle toimistolle hallinnol-
listen määräysten mukaisesti. 

4. [Maksuun liitettävät tiedot] Suoritettaes-
sa maksua kansainväliselle toimistolle tulee 
ilmoittaa 

 
i) ennen kansainvälistä rekisteröintiä haki-

jan nimi, kyseinen teollismalli ja maksun tar-
koitus 

ii) kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen 
haltijan nimi, kyseisen kansainvälisen rekiste-
röinnin numero ja maksun tarkoitus. 
 

5. [Maksun päivämäärä] a) Ellei 24 sään-
nön 1 kappaleen d kohdasta ja seuraavasta 
b kohdasta muuta johdu, maksu katsotaan 
suoritetuksi kansainväliselle toimistolle sinä 
päivänä, jona kansainvälinen toimisto on vas-
taanottanut vaadittavan summan. 

b) Jos vaadittava summa on saatavilla kan-
sainväliseen toimistoon avatulla tilillä ja toi-
misto on saanut tilin haltijalta määräyksen ve-
loittaa tiliä, maksu katsotaan suoritetuksi kan-
sainväliselle toimistolle sinä päivänä, jona 
kansainvälinen toimisto on vastaanottanut 
kansainvälisen hakemuksen, pyynnön muu-
toksen merkitsemiseksi rekisteriin tai määrä-
yksen uudistaa kansainvälinen rekisteröinti. 
 

6. [Muutos maksujen suuruudessa] a) Jos 
kansainvälinen hakemus tehdään hakijan so-
pimuspuolen viraston kautta ja kansainvälisen 
hakemuksen hakemusmaksuna maksettava 
summa muuttuu toisaalta sen päivän, jona 
kansainvälinen hakemus on vastaanotettu ky-
seisessä virastossa, ja toisaalta sen päivän, jo-
na kansainvälinen hakemus on vastaanotettu 
kansainvälisessä toimistossa, välisenä aikana, 
sovelletaan sitä maksua, joka oli voimassa 
ensiksi mainittuna päivänä. 

 
b) Jos kansainvälisen hakemuksen uudista-

miseksi suoritettavien maksujen summa 
muuttuu maksupäivän ja uudistamisen erä-
päivän välisenä aikana, sovelletaan sitä mak-
sua, joka oli voimassa maksupäivänä tai päi-
vänä, jonka katsotaan olevan maksupäivä 24 
säännön 1 kappaleen d kohdan mukaisesti. 
Jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen, so-
velletaan eräpäivänä voimassa ollutta mak-
sua. 

c) Jos muu maksu kuin edellä a ja b koh-

to the International Bureau in accordance 
with the Administrative Instructions. 

(4) [Indications Accompanying the Pay-
ment] At the time of the payment of any fee 
to the International Bureau, an indication 
must be given, 

(i) before international registration, of the 
name of the applicant, the industrial design 
concerned and the purpose of the payment; 

(ii) after international registration, of the 
name of the holder, the number of the inter-
national registration concerned and the pur-
pose of the payment. 

(5) [Date of Payment] (a) Subject to Rule 
24(1)(d) and subparagraph (b), any fee shall 
be considered to have been paid to the Inter-
national Bureau on the day on which the In-
ternational Bureau receives the required 
amount. 

(b) Where the required amount is available 
in an account opened with the International 
Bureau and that Bureau has received instruc-
tions from the holder of the account to debit 
it, the fee shall be considered to have been 
paid to the International Bureau on the day 
on which the International Bureau receives 
an international application, a request for the 
recording of a change, or an instruction to re-
new an international registration. 

(6) [Change in the Amount of the Fees] (a) 
Where an international application is filed 
through the Office of the applicant’s Con-
tracting Party and the amount of the fees pay-
able in respect of the filing of the interna-
tional application is changed between, on the 
one hand, the date on which the international 
application was received by that Office and, 
on the other hand, the date of the receipt of 
the international application by the Interna-
tional Bureau, the fee that was valid on the 
first date shall be applicable. 

(b) Where the amount of the fees payable 
in respect of the renewal of an international 
registration is changed between the date of 
payment and the due date of the renewal, the 
fee that was valid on the date of payment, or 
on the date considered to be the date of pay-
ment under Rule 24(1)(d), shall be applica-
ble. Where the payment is made after the due 
date, the fee that was valid on the due date 
shall be applicable. 

(c) Where the amount of any fee other than 
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dassa tarkoitettu maksu muuttuu, sovelletaan 
sen suuruista maksua, joka oli voimassa sinä 
päivänä, jona kansainvälinen toimisto vas-
taanotti maksun. 
 

the fees referred to in subparagraphs (a) and 
(b) is changed, the amount valid on the date 
on which the fee was received by the Interna-
tional Bureau shall be applicable. 

 
28 sääntö 

 
Maksun valuutta 

 
1. [Velvoite käyttää Sveitsin valuuttaa] 

Kaikki näiden sääntöjen mukaisesti kansain-
väliselle toimistolle suoritetut maksut tulee 
olla Sveitsin valuutassa riippumatta siitä, että, 
jos maksut on suoritettu viraston kautta, vi-
rasto on saattanut periä ne muussa valuutassa. 
 

2. [Yksilöllisen nimeämismaksun määrän 
määrittäminen Sveitsin valuutassa] a) Jos so-
pimuspuoli antaa vuoden 1999 asiakirjan 
7 artiklan 2 kappaleen tai 36 säännön 1 kap-
paleen mukaisen selityksen siitä, että se halu-
aa saada yksilöllisen nimeämismaksun, kan-
sainväliselle toimistolle ilmoitetun maksun 
suuruus tulee ilmoittaa siinä valuutassa, jota 
sopimuspuolen virasto käyttää. 

b) Jos edellä a kohdassa tarkoitetussa seli-
tyksessä mainittu maksu ilmoitetaan muussa 
kuin Sveitsin valuutassa, pääjohtajan tulee, 
neuvoteltuaan kyseisen sopimuspuolen viras-
ton kanssa, määrätä maksun suuruus Sveitsin 
valuutassa Yhdistyneiden Kansakuntien viral-
lisen vaihtokurssin perusteella. 

 
c) Jos Yhdistyneiden Kansakuntien viralli-

nen vaihtokurssi Sveitsin valuutan ja sopi-
muspuolen ilmoittaman yksilöllisen ni-
meämismaksun valuutan välillä on kauemmin 
kuin kolmen kuukauden ajan yhtäjaksoisesti 
vähintään 5 % ylempi tai alempi kuin viimei-
sin vaihtokurssi, jota on käytetty maksun 
määrittämiseksi Sveitsin valuutassa, kyseisen 
sopimuspuolen virasto voi pyytää pääjohtajaa 
määrittämään maksun uudestaan Sveitsin va-
luutassa sen Yhdistyneiden Kansakuntien vi-
rallisen vaihtokurssin perusteella, joka oli 
voimassa pyynnön esittämispäivää edeltävänä 
päivänä. Pääjohtajan tulee toimia tämän mu-
kaisesti. Uutta maksua sovelletaan pääjohta-
jan määräämästä päivästä lähtien, edellyttäen 
että päivään on yhdestä kahteen kuukautta sii-
tä, kun maksu on julkaistu julkaisussa. 

Rule 28 
 

Currency of Payments 
 

(1) [Obligation to Use Swiss Currency] All 
payments made under these Regulations to 
the International Bureau shall be in Swiss 
currency irrespective of the fact that, where 
the fees are paid through an Office, such Of-
fice may have collected those fees in another 
currency. 

(2) [Establishment of the Amount of Indi-
vidual Designation Fees in Swiss Currency] 
(a) Where a Contracting Party makes a decla-
ration under Article 7(2) of the 1999 Act or 
under Rule 36(1) that it wants to receive an 
individual designation fee, the amount of the 
fee indicated to the International Bureau shall 
be expressed in the currency used by its Of-
fice. 

(b) Where the fee is indicated in the decla-
ration referred to in subparagraph (a) in a 
currency other than Swiss currency, the Di-
rector General shall, after consultation with 
the Office of the Contracting Party con-
cerned, establish the amount of the fee in 
Swiss currency on the basis of the official 
exchange rate of the United Nations. 

(c) Where, for more than three consecutive 
months, the official exchange rate of the Uni-
ted Nations between the Swiss currency and 
the currency in which the amount of an indi-
vidual designation fee has been indicated by 
a Contracting Party is higher or lower by at 
least 5% than the last exchange rate applied 
to establish the amount of the fee in Swiss 
currency, the Office of that Contracting Party 
may ask the Director General to establish a 
new amount of the fee in Swiss currency ac-
cording to the official exchange rate of the 
United Nations prevailing on the day preced-
ing the day on which the request is made. 
The Director General shall proceed accord-
ingly. The new amount shall be applicable as 
from a date which shall be fixed by the Di-
rector General, provided that such date is be-
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d) Jos Yhdistyneiden Kansakuntien viralli-

nen vaihtokurssi Sveitsin valuutan ja sopi-
muspuolen ilmoittaman yksilöllisen ni-
meämismaksun valuutan välillä on kauemmin 
kuin kolmen kuukauden ajan yhtäjaksoisesti 
vähintään 10 % alempi kuin viimeisin vaihto-
kurssi, jota on käytetty maksun määrittämi-
seksi Sveitsin valuutassa, pääjohtajan tulee 
määrittää maksu uudestaan Sveitsin valuutas-
sa Yhdistyneiden Kansakuntien kyseisen 
ajankohdan virallisen vaihtokurssin perusteel-
la. Uutta maksua sovelletaan pääjohtajan 
määräämästä päivästä lähtien, edellyttäen että 
päivään on yhdestä kahteen kuukautta siitä, 
kun maksu on julkaistu julkaisussa. 
 

tween one and two months after the date of 
the publication of the said amount in the Bul-
letin. 

(d) Where, for more than three consecutive 
months, the official exchange rate of the Uni-
ted Nations between the Swiss currency and 
the currency in which the amount of an indi-
vidual designation fee has been indicated by 
a Contracting Party is lower by at least 10% 
than the last exchange rate applied to estab-
lish the amount of the fee in Swiss currency, 
the Director General shall establish a new 
amount of the fee in Swiss currency accord-
ing to the current official exchange rate of 
the United Nations. The new amount shall be 
applicable as from a date which shall be fi-
xed by the Director General, provided that 
such date is between one and two months af-
ter the date of the publication of the said 
amount in the Bulletin. 

 
 

29 sääntö 
 

Maksujen tilittäminen asianomaisten sopi-
muspuolten tileille 

 
Kansainväliselle toimistolle sopimuspuolen 

osalta suoritettu vakionimeämismaksu tai yk-
silöllinen nimeämismaksu, maksetaan kysei-
sen sopimuspuolen kansainvälisessä toimis-
tossa olevalle tilille kuukauden kuluessa siitä 
kuukaudesta, jonka aikana tapahtui se kan-
sainvälinen rekisteröinti tai uudistaminen, 
josta maksu suoritettiin, tai yksilöllisen ni-
meämismaksun toisen osan osalta heti kun 
kansainvälinen toimisto on sen vastaanotta-
nut. 

Rule 29 
 
Crediting of Fees to the Accounts of the Con-

tracting Parties Concerned 
 

Any standard designation fee or individual 
designation fee paid to the International Bu-
reau in respect of a Contracting Party shall be 
credited to the account of that Contracting 
Party with the International Bureau within 
the month following the month in the course 
of which the recording of the international 
registration or renewal for which that fee has 
been paid was effected or, as regards the sec-
ond part of the individual designation fee, 
immediately upon its receipt by the Interna-
tional Bureau. 

 
8 LUKU 

 
YKSINOMAAN TAI OSITTAIN VUO-
DEN 1934 ASIAKIRJAAN PERUSTU-

VAT KANSAINVÄLISET HAKEMUK-
SET JA NIISTÄ SEURAAVAT KAN-
SAINVÄLISET REKISTERÖINNIT 

 
30 sääntö 

 
Näiden sääntöjen soveltaminen yksinomaan 
vuoden 1934 asiakirjaan perustuviin  kan-

CHAPTER 8 
 

INTERNATIONAL APPLICATIONS 
GOVERNED EXCLUSIVELY OR 

PARTLY BY THE 1934 ACT AND IN-
TERNATIONAL REGISTRATIONS RE-

SULTING THEREFROM 
 

Rule 30 
 
Applicability of These Regulations to Inter-
national Applications Governed Exclusively 
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sainvälisiin hakemuksiin ja niistä seuraaviin 
kansainvälisiin rekisteröinteihin 

 
1. [Yleinen periaate] Ellei toisin mainita ja 

ellei 2 kappaleesta muuta johdu, näitä sääntö-
jä sovelletaan yksinomaan vuoden 1934 asia-
kirjaan perustuviin kansainvälisiin hakemuk-
siin ja niistä seuraaviin kansainvälisiin rekis-
teröinteihin.  

2. [Poikkeukset] a) Sen estämättä mitä 
6 säännössä määrätään, yksinomaan vuoden 
1934 asiakirjaan perustuva kansainvälinen 
hakemus tulee laatia ranskan kielellä. Kan-
sainväliseen hakemukseen tai siitä seuraavaan 
kansainväliseen rekisteröintiin liittyvä tiedon-
anto tulee laatia ranskan kielellä.  

b) Sen estämättä mitä 7 säännön 5 kappa-
leen a kohdassa määrätään, kuvan tai teollis-
mallien tunnusmerkkien kuvausta ja teollis-
mallien luojan henkilöllisyyttä ei voida sisäl-
lyttää yksinomaan vuoden 1934 asiakirjaan 
perustuvaan hakemukseen.  

c) Sen estämättä mitä 7 säännön 5 kappa-
leen e kohdassa määrätään, yksinomaan vuo-
den 1934 asiakirjaan perustuvan kansainväli-
sen hakemuksen osalta ei voida pyytää julkai-
semisen lykkäämistä.  

d) Sen estämättä mitä 7 säännön 7 kappa-
leessa määrätään, yksinomaan vuoden 1934 
asiakirjaan perustuvaan kansainväliseen ha-
kemukseen sisältyvät teollismallit voivat kuu-
lua kansainvälisen luokituksen eri luokkiin. 

e) Sen estämättä mitä 9 säännön 1 kappa-
leessa määrätään, yksinomaan vuoden 1934 
asiakirjaan perustuvaan kansainväliseen ha-
kemukseen voidaan oheistaa mallikappaleita 
kuvien sisällyttämisen sijasta.  

f) Sen estämättä mitä 12 säännön 1 kappa-
leen a kohdassa määrätään, yksinomaan vuo-
den 1934 asiakirjaan perustuvasta kansainvä-
lisestä hakemuksesta tulee maksaa ainoastaan 
12 säännön 1 kappaleen a kohdan i alakoh-
dassa tarkoitettu perusmaksu.  

g) Sen estämättä mitä 15 säännön 1 kappa-
leessa määrätään, yksinomaan vuoden 1934 
asiakirjaan perustuvaan kansainväliseen ha-
kemukseen sisältyviä teollismallien kuvia ei 
merkitä kansainväliseen rekisteriin.  

h) Sen estämättä mitä 17 säännön 1 kappa-
leessa määrätään, yksinomaan vuoden 1934 
asiakirjaan perustuvasta kansainvälisestä ha-
kemuksesta seuraava kansainvälinen rekiste-

by the 1934 Act and International Registra-
tions Resulting Therefrom 

 
(1) [General Principle] Unless otherwise 

specified and subject to paragraph (2), these 
Regulations shall be applicable to interna-
tional applications governed exclusively by 
the 1934 Act and to international registra-
tions resulting therefrom. 

(2) [Exceptions] (a) Notwithstanding Rule 
6, any international application governed ex-
clusively by the 1934 Act shall be in French. 
Any communication concerning that interna-
tional application or the international regis-
tration resulting therefrom shall be in French. 
 

(b) Notwithstanding Rule 7(5)(a), a de-
scription of the reproduction or of the charac-
teristic features of the industrial designs and 
the identity of the creator of the industrial de-
signs may not be included in an application 
governed exclusively by the 1934 Act. 

(c) Notwithstanding Rule 7(5)(e), defer-
ment of publication may not be requested 
with respect to an international application 
governed exclusively by the 1934 Act. 
 

(d) Notwithstanding Rule 7(7), the indus-
trial designs contained in an international ap-
plication governed exclusively by the 1934 
Act may belong to different classes of the In-
ternational Classification. 

(e) Notwithstanding Rule 9(1), an interna-
tional application governed exclusively by 
the 1934 Act may, instead of containing re-
productions, be accompanied by specimens. 

 
(f) Notwithstanding Rule 12(1)(a), an in-

ternational application governed exclusively 
by the 1934 Act shall be subject only to the 
payment of the basic fee referred to in Rule 
12(1)(a)(i). 
 

(g) Notwithstanding Rule 15(1), the repro-
ductions of the industrial designs contained 
in an international application governed ex-
clusively by the 1934 Act shall not be regis-
tered in the International Register. 

(h) Notwithstanding Rule 17(1), an interna-
tional registration resulting from an interna-
tional application governed exclusively by 
the 1934 Act shall be published immediately 
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röinti julkaistaan heti rekisteröinnin jälkeen. 
i) Sen estämättä mitä 17 säännön 2 kappa-

leen ii alakohdassa määrätään, yksinomaan 
vuoden 1934 asiakirjaan perustuvasta kan-
sainvälisestä hakemuksesta seuraavaan kan-
sainväliseen rekisteröintiin sisältyviä teollis-
mallien kuvia ei julkaista julkaisussa.  

j) Sen estämättä mitä 18 säännössä määrä-
tään, yksinomaan vuoden 1934 asiakirjaan 
perustuvasta kansainvälisestä hakemuksesta 
seuraavan kansainvälisen rekisteröinnin vai-
kutukset eivät voi olla suojaa koskevan kiel-
täytymisilmoituksen kohteena.  

k) Sen estämättä mitä 21 säännön 3 kappa-
leessa määrätään, haltijan muutosta ei voida 
merkitä rekisteriin vuoden 1934 asiakirjan 
mukaisesti nimetyn sopimuspuolen osalta, jos 
21 säännön 2 kappaleen iv alakohdassa tar-
koitettujen tietojen perusteella vuoden 1934 
asiakirjan soveltaminen lakkaisi kyseisen so-
pimuspuolen osalta. 

l) Sen estämättä mitä 24 säännön 1 kappa-
leen a kohdassa määrätään, yksinomaan vuo-
den 1934 asiakirjaan perustuvasta kansainvä-
lisestä hakemuksesta seuraava kansainvälinen 
rekisteröinti uudistetaan maksamalla ainoas-
taan 24 säännön 1 kappaleen a kohdan i ala-
kohdassa tarkoitettu perusmaksu.  

m) Sen estämättä mitä 24 säännön 2 kappa-
leen b kohdassa määrätään, yksinomaan vuo-
den 1934 asiakirjaan perustuvasta kansainvä-
lisestä hakemuksesta seuraavaa kansainvälistä 
rekisteröintiä ei uudisteta, jos vuoden 1934 
asiakirjan 7 artiklassa tarkoitettu 15 vuoden 
pituinen kansainvälisen suojan kestoaika on 
päättynyt.   

n) Yksinomaan vuoden 1934 asiakirjaan pe-
rustuvasta kansainvälisestä hakemuksesta 
seuraavan kansainvälisen rekisteröinnin uu-
distamista voidaan pyytää vuoden 1934 asia-
kirjan 7 artiklassa tarkoitetulle toiselle 10 
vuoden pituiselle suoja-ajalle kyseistä kan-
sainvälistä hakemusta tehtäessä. Tällöin 24 
säännön 1 kappaleen a kohdan i alakohdassa 
tarkoitettu maksu on maksettava kyseistä 
kansainvälistä hakemusta tehtäessä. Muutoin 
kansainvälinen toimisto jättää uudistamis-
pyynnön huomioon ottamatta.  

3. [Kansainväliset hakemukset sinetöidyssä 
kirjekuoressa] a) Yksinomaan vuoden 1934 
asiakirjaan perustuvan kansainvälisen hake-
muksen tulee sisältää 7 säännön 3 kappalees-

after registration.
(i) Notwithstanding Rule 17(2)(ii), the re-

productions of industrial designs contained in 
an international registration resulting from an 
international application governed exclu-
sively by the 1934 Act shall not be published 
in the Bulletin. 

(j) Notwithstanding Rule 18, the effects of 
an international registration resulting from an 
international application governed exclu-
sively by the 1934 Act may not be the subject 
of a notification of refusal of protection. 
 

(k) Notwithstanding Rule 21(3), a change 
in ownership may not be recorded in respect 
of a Contracting Party designated under the 
1934 Act if, on the basis of the indications 
referred to in Rule 21(2)(iv), the 1934 Act 
would cease to be applicable in respect of 
that Contracting Party. 

 
(l) Notwithstanding Rule 24(1)(a), an in-

ternational registration resulting from an in-
ternational application governed exclusively 
by the 1934 Act shall be renewed upon pay-
ment only of the basic fee referred to in Rule 
24(1)(a)(i). 
 

(m) Notwithstanding Rule 24(2)(b), an in-
ternational registration resulting from an in-
ternational application governed exclusively 
by the 1934 Act shall not be renewed where 
the duration of international protection of fif-
teen years referred to in Article 7 of the 1934 
Act has expired. 
 

(n) The renewal of an international regis-
tration resulting from an international appli-
cation governed exclusively by the 1934 Act, 
for the second period of protection of ten 
years referred to in Article 7 of the 1934 Act, 
may be requested at the time of filing the in-
ternational application concerned. In such ca-
se, the fee referred to in Rule 24(1)(a)(i) shall 
be payable at the time of filing of the said in-
ternational application, failing which the re-
quest for renewal shall be disregarded by the 
International Bureau. 

(3) [International Applications Under Sea-
led Cover] (a) An international application 
governed exclusively by the 1934 Act shall 
contain, in addition to the indications referred 
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sa tarkoitettujen tietojen lisäksi tieto siitä, on-
ko hakemus tehty avoimessa tai sinetöidyssä 
kirjekuoressa.    

b) Vuoden 1934 asiakirjan 7 artiklassa tar-
koitetun ensimmäisen viiden vuoden pituisen 
kansainvälisen suoja-ajan päättyessä kansain-
välisen toimiston tulee avata sinetöidyssä kir-
jekuoressa oleva kansainvälinen rekisteröinti, 
kun mainittu rekisteröinti uudistetaan. 

to in Rule 7(3), an indication as to whether 
such application is made under open or sea-
led cover. 

(b) Upon expiry of the first period of five 
years of international protection referred to in 
Article 7 of the 1934 Act, any international 
registration which is under sealed cover shall 
be opened by the International Bureau upon 
renewal of the said registration. 

 
31 sääntö 

 
Näiden sääntöjen soveltaminen osittain vuo-
den 1934 asiakirjaan perustuviin kansainvä-
lisiin hakemuksiin ja niistä seuraaviin kan-

sainvälisiin rekisteröinteihin 
 

1. [Yleinen periaate] Näitä sääntöjä sovelle-
taan 1 säännön 1 kappaleen xviii—xx kohdis-
sa tarkoitettuihin kansainvälisiin hakemuksiin 
ja niistä seuraaviin kansainvälisiin rekiste-
röinteihin, ellei 2 kappaleesta muuta johdu. 

2. [Poikkeukset] a) Sen estämättä mitä 7 
säännön 5 kappaleen e kohdassa määrätään, 
julkaisemisen lykkäämistä ei voida pyytää 
1 kappaleessa tarkoitetun kansainvälisen ha-
kemuksen osalta. Jos julkaisemisen lykkää-
mistä on pyydetty ja yksi kansainvälisessä 
hakemuksessa nimetyistä sopimuspuolista on 
nimetty vuoden 1934 asiakirjan mukaisesti, 
kansainvälisen toimiston tulee ilmoittaa asias-
ta hakijalle. Jos hakija ei yhden kuukauden 
kuluessa kansainvälisen toimiston lähettämän 
ilmoituksen päivämäärästä peruuta mainitun 
sopimuspuolen nimeämistä kansainväliselle 
toimistolle osoitetussa kirjallisessa ilmoituk-
sessa, kansainvälisen toimiston tulee jättää 
julkaisemisen lykkäämistä koskeva pyyntö 
huomioon ottamatta.  

b) Sen estämättä mitä 21 säännön 3 kappa-
leessa määrätään, haltijan muutosta ei voida 
merkitä rekisteriin nimetyn sopimuspuolen 
osalta, jos 21 säännön 2 kappaleen iv alakoh-
dassa tarkoitettujen tietojen perusteella vuo-
den 1934 asiakirjan soveltaminen lakkaisi, tai 
sitä alettaisiin soveltamaan, kyseisen sopi-
muspuolen osalta. 

c) 1 kappaleessa tarkoitetussa kansainväli-
sessä hakemuksessa, tai siitä seuraavassa kan-
sainvälisessä rekisteröinnissä, vuoden 1934 
asiakirjan mukaisesti nimettyjen sopimus-
puolten osalta 

Rule 31 
 
Applicability of These Regulations to Inter-

national Applications Governed Partly by the 
1934 Act and International Registrations Re-

sulting Therefrom 
 

(1) [General Principle] These Regulations 
shall be applicable to international applica-
tions referred to in Rule 1(1)(xviii) to (xx), 
and to international registrations resulting 
therefrom, subject to paragraph (2). 

(2) [Exceptions] (a) Notwithstanding Rule 
7(5)(e), deferment of publication may not be 
requested with respect to an international ap-
plication referred to in paragraph (1). Where 
deferment of publication has been requested 
and one of the designated Contracting Parties 
in the international application has been des-
ignated under the 1934 Act, the International 
Bureau shall notify the applicant accordingly; 
if, within the period of one month from the 
date of the notification sent by the Interna-
tional Bureau, the applicant does not, by no-
tice in writing to the International Bureau, 
withdraw the designation of the said Con-
tracting Party, the International Bureau shall 
disregard the request for deferment of publi-
cation. 

(b) Notwithstanding Rule 21(3), a change 
in ownership may not be recorded in respect 
of a designated Contracting Party if, on the 
basis of the indications referred to in Rule 
21(2)(iv), the 1934 Act would cease to be 
applicable, or would become applicable, in 
respect of that Contracting Party. 
 

(c) With respect to Contracting Parties des-
ignated under the 1934 Act in an interna-
tional application referred to in paragraph 
(1), or in an international registration result-
ing therefrom, 
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i) 12 säännön 1 kappaleen a kohdan ii—iv 
alakohdissa tarkoitettuja maksuja ei suoriteta 

ii) kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin 
vaikutukset eivät voi olla 18 säännössä tar-
koitetun suojaa koskevan kieltäytymisilmoi-
tuksen kohteena 

iii) 24 säännön 1 kappaleen a kohdan ii ja 
iii alakohdissa tarkoitettuja uudistamismaksu-
ja ei suoriteta 

iv) kyseistä kansainvälistä rekisteröintiä ei 
uudisteta, jos vuoden 1934 asiakirjan 7 artik-
lassa tarkoitettu 15 vuoden pituinen kansain-
välisen suojan kestoaika on päättynyt, sen es-
tämättä mitä 24 säännön 2 kappaleen b koh-
dassa määrätään. 

(i) the fees referred to in Rule 12(1)(a)(ii) 
to (iv) shall not be payable; 

(ii) the effects of the international registra-
tion concerned may not be the subject of a 
notification of refusal of protection referred 
to in Rule 18; 

(iii) the renewal fees referred to in Rule 
24(1)(a)(ii) and (iii) shall not be payable; 
 

(iv) the international registration concerned 
shall not be renewed where the duration of 
international protection of fifteen years re-
ferred to in Article 7 of the 1934 Act has ex-
pired, notwithstanding Rule 24(2)(b). 

 
9 LUKU 

 
MUUT MÄÄRÄYKSET 

 
32 sääntö 

 
Julkaistuja kansainvälisiä rekisteröintejä 

koskevat otteet, jäljennökset ja tiedot 
 

1. [Tavat] Maksutaulukossa määrätyn suu-
ruista maksua vastaan kuka tahansa voi kan-
sainväliseltä toimistolta saada julkaistun kan-
sainvälisen rekisteröinnin osalta  

 
i) otteita kansainvälisestä rekisteristä 
ii) oikeaksi todistettuja jäljennöksiä kan-

sainväliseen rekisteriin tehdyistä merkinnöis-
tä tai kansainvälisen rekisteröinnin asiakirjo-
jen sisällöstä  

iii) ei oikeaksi todistettuja jäljennöksiä kan-
sainväliseen rekisteriin tehdyistä merkinnöis-
tä tai kansainvälisen rekisteröinnin asiakirjo-
jen sisällöstä  

iv) kirjallista tietoa kansainvälisen rekiste-
rin sisällöstä tai kansainvälisen rekisteröinnin 
asiakirjoista 

v) valokuvan mallikappaleesta.  
2. [Vapautus oikeaksi todistamisesta, lail-

listamisesta tai muusta vahvistamisesta] Sel-
laisen 1 kappaleen i ja ii alakohdassa tarkoite-
tun asiakirjan osalta, jossa on kansainvälisen 
toimiston sinetti ja pääjohtajan tai hänen puo-
lestaan toimivan henkilön allekirjoitus, sopi-
muspuolen viranomainen ei voi vaatia asia-
kirjan, sinetin tai allekirjoituksen oikeaksi to-
distamista, laillistamista tai muuta vahvista-

CHAPTER 9 
 

MISCELLANEOUS 
 

Rule 32 
 
Extracts, Copies and Information Concern-
ing Published International Registrations 

 
(1) [Modalities] Against payment of a fee 

whose amount shall be fixed in the Schedule 
of Fees, any person may obtain from the In-
ternational Bureau, in respect of any pub-
lished international registration: 

(i) extracts from the International Register; 
(ii) certified copies of recordings made in 

the International Register or of items in the 
file of the international registration; 

 
(iii) uncertified copies of recordings made 

in the International Register or of items in the 
file of the international registration; 

 
(iv) written information on the contents of 

the International Register or of the file of the 
international registration; 

(v) a photograph of a specimen. 
(2) [Exemption from Authentication, Le-

galization or any Other Certification] In re-
spect of a document referred to in paragraph 
(1)(i) and (ii), bearing the seal of the Interna-
tional Bureau and the signature of the Direc-
tor General or a person acting on his behalf, 
no authority of any Contracting Party shall 
require authentication, legalization or any ot-
her certification of such document, seal or 
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mista joltakin muulta henkilöltä tai viran-
omaiselta. Tätä kappaletta sovelletaan mutatis 
mutandis 15 säännön 1 kappaleessa tarkoitet-
tuun kansainväliseen rekisteröintitodistuk-
seen. 

signature, by any other person or authority. 
The present paragraph applies mutatis mu-
tandis to the international registration certifi-
cate referred to in Rule 15(1). 

 
33 sääntö 

 
Tiettyjen sääntöjen muuttaminen 

 
1. [Yksimielisyysvaatimus] Näiden sääntö-

jen seuraavien määräysten muuttamiseen 
vaaditaan vuoden 1999 asiakirjaan liittynei-
den sopimuspuolten yksimielisyys:  

i) 13 säännön 4 kappale 
ii) 18 säännön 1 kappale.  
2. [Neljän viidesosan enemmistön vaatimus] 

Sääntöjen seuraavien määräysten ja tämän 
säännön 3 kappaleen muuttamiseen vaaditaan 
vuoden 1999 asiakirjaan liittyneiden sopi-
muspuolten neljän viidesosan enemmistö: 

 
i) 7 säännön 7 kappale 
ii) 9 säännön 3 kappaleen b kohta  
iii) 16 säännön 1 kappaleen a kohta  
iv) 17 säännön 1 kappaleen iii alakohta.  
3. [Menettely] Ehdotus 1 tai 2 kappaleessa 

tarkoitettujen määräysten muuttamiseksi on 
lähetettävä kaikille sopimuspuolille vähintään 
kaksi kuukautta ennen sen yleiskokouksen al-
kamista, joka kutsutaan koolle päättämään 
ehdotuksesta. 

Rule 33 
 

Amendment of Certain Rules 
 

(1) [Requirement of Unanimity] Amend-
ment of the following provisions of these 
Regulations shall require unanimity of the 
Contracting Parties bound by the 1999 Act: 

(i) Rule 13(4); 
(ii) Rule 18(1). 
(2) [Requirement of Four-Fifths Majority] 

Amendment of the following provisions of 
the Regulations and of paragraph (3) of the 
present Rule shall require a four-fifths major-
ity of the Contracting Parties bound by the 
1999 Act: 

(i) Rule 7(7); 
(ii) Rule 9(3)(b); 
(iii) Rule 16(1)(a); 
(iv) Rule 17(1)(iii). 
(3) [Procedure] Any proposal for amend-

ing a provision referred to in paragraph (1) or 
(2) shall be sent to all Contracting Parties at 
least two months prior to the opening of the 
session of the Assembly which is called upon 
to make a decision on the proposal. 
 

 
34 sääntö 

 
Hallinnolliset määräykset 

 
1. [Hallinnollisten määräysten antaminen; 

Asiat, joita ne koskevat] a) Hallinnolliset 
määräykset antaa pääjohtaja. Pääjohtaja voi 
muuttaa niitä. Pääjohtajan on ehdotettujen 
hallinnollisten määräysten tai niihin ehdotet-
tujen muutosten osalta kuultava sopimuspuol-
ten virastoja. 

 
b) Hallinnollisissa määräyksissä käsitellään 

asioita, joiden kohdalla näissä säännöissä ni-
menomaan viitataan sellaisiin määräyksiin, ja 
näiden sääntöjen soveltamiseen liittyviä yksi-
tyiskohtia. 

2. [Yleiskokouksen suorittama valvonta] 

Rule 34 
 

Administrative Instructions 
 

(1) [Establishment of Administrative In-
structions; Matters Governed by Them] (a) 
The Director General shall establish Admin-
istrative Instructions. The Director General 
may modify them. The Director General shall 
consult the Offices of the Contracting Parties 
with respect to the proposed Administrative 
Instructions or their proposed modification. 

(b) The Administrative Instructions shall 
deal with matters in respect of which these 
Regulations expressly refer to such Instruc-
tions and with details in respect of the appli-
cation of these Regulations. 

(2) [Control by the Assembly] The Assem-
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Yleiskokous voi kehottaa pääjohtajaa muut-
tamaan mitä tahansa hallinnollisten määräys-
ten määräystä ja pääjohtajan on toimittava 
sen mukaisesti. 

3. [Julkaiseminen ja voimaantulopäivä] a) 
Hallinnolliset määräykset ja muutokset niihin 
julkaistaan julkaisussa. 

 
b) Jokaisessa julkaisemisessa on ilmoitetta-

va päivä, jona julkaistut määräykset tulevat 
voimaan. Eri määräyksillä voi olla eri päivät, 
kuitenkin niin, ettei mitään määräystä voida 
julistaa voimaan tulleeksi ennen kuin se on 
julkaistu julkaisussa. 

4. [Ristiriita vuoden 1999 asiakirjan, vuo-
den 1960 asiakirjan, vuoden 1934 asiakirjan 
tai näiden sääntöjen kanssa] Jos toisaalta hal-
linnollisten määräysten määräys ja toisaalta 
vuoden 1999 asiakirjan, vuoden 1960 asiakir-
jan, vuoden 1934 asiakirjan tai näiden sääntö-
jen määräys ovat ristiriidassa, sovelletaan jäl-
kimmäistä. 

bly may invite the Director General to mod-
ify any provision of the Administrative In-
structions, and the Director General shall 
proceed accordingly. 

(3) [Publication and Effective Date] (a) 
The Administrative Instructions and any mo-
dification thereof shall be published in the 
Bulletin. 

(b) Each publication shall specify the date 
on which the published provisions become 
effective. The dates may be different for dif-
ferent provisions, provided that no provision 
may be declared effective prior to its publica-
tion in the Bulletin. 

(4) [Conflict with the 1999 Act, the 1960 
Act, the 1934 Act or These Regulations] In 
the case of conflict between, on the one hand, 
any provision of the Administrative Instruc-
tions and, on the other hand, any provision of 
the 1999 Act, the 1960 Act, the 1934 Act or 
of these Regulations, the latter shall prevail. 

 
 

35 sääntö 
 
Vuoden 1999 asiakirjan sopimuspuolten an-

tamat selitykset 
 

1. [Selitysten tekeminen ja voimaantulo] 
Vuoden 1999 asiakirjan 30 artiklan 1 ja 2 
kappaletta sovelletaan mutatis mutandis 
8 säännön 1 kappaleen, 9 säännön 
3 kappaleen a kohdan, 13 säännön 4 kappa-
leen tai 18 säännön 1 kappaleen b kohdan 
mukaisen selityksen tekemiseen ja selityksen 
voimaantuloon.  

2. [Selitysten peruuttaminen] 1 kappaleessa 
tarkoitettu selitys voidaan peruuttaa milloin 
tahansa tekemällä ilmoitus pääjohtajalle. Pe-
ruutus tulee voimaan, kun pääjohtaja on vas-
taanottanut peruuttamisilmoituksen tai minä 
tahansa myöhempänä ilmoituksessa mainittu-
na ajankohtana. Jos kyseessä on 18 säännön 
1 kappaleen b kohdan mukaisesti tehty seli-
tys, peruuttaminen ei vaikuta kansainväliseen 
rekisteröintiin, jonka päivä on aikaisempi 
kuin mainitun peruuttamisen voimaantuloai-
ka. 

Rule 35 
 
Declarations Made by Contracting Parties to 

the 1999 Act 
 

(1) [Making and Coming into Effect of 
Declarations] Article 30(1) and (2) of the 
1999 Act shall apply mutatis mutandis to the 
making of any declaration under Rules 8(1), 
9(3)(a), 13(4) or 18(1)(b) and to its coming 
into effect. 

 
 
(2) [Withdrawal of Declarations] Any dec-

laration referred to in paragraph (1) may be 
withdrawn at any time by notification ad-
dressed to the Director General. Such with-
drawal shall take effect upon receipt by the 
Director General of the notification of with-
drawal or at any later date indicated in the 
notification. In the case of a declaration made 
under Rule 18(1)(b), the withdrawal shall not 
affect an international registration whose date 
is earlier than the coming into effect of the 
said withdrawal. 
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36 sääntö 
 
Vuoden 1960 asiakirjan sopimuspuolten an-

tamat selitykset 
 

1. [Yksilöllinen nimeämismaksu] Vuoden 
1960 asiakirjan 15 artiklan 1 kappaleen 
2 kohdan b alakohdan soveltamista varten 
vuoden 1960 asiakirjan sopimuspuoli, jonka 
virasto on tutkiva virasto voi selityksessä il-
moittaa pääjohtajalle, että, sellaisen kansain-
välisen hakemuksen yhteydessä, jossa se on 
nimettynä vuoden 1960 asiakirjan mukaisesti, 
12 säännön 1 kappaleen a kohdan ii alakoh-
dassa tarkoitettu vakionimeämismaksu korva-
taan yksilöllisellä nimeämismaksulla, jonka 
määrä käy ilmi selityksestä ja voidaan muut-
taa myöhemmissä selityksissä. Kyseinen 
määrä ei voi olla suurempi kuin vastaava 
määrä, jonka kyseisen sopimuspuolen virasto 
olisi oikeutettu saamaan hakijalta suojan 
myöntämisestä vastaavaksi ajaksi yhtä mo-
nelle teollismallille, ja kyseistä määrää pie-
nentää kansainvälisestä menettelystä aiheutu-
neet säästöt.  

2. [Suojan enimmäiskestoaika] Vuoden 
1960 asiakirjan sopimuspuolen tulee selityk-
sessä ilmoittaa pääjohtajalle oman lainsää-
däntönsä mukaisen suojan enimmäiskestoai-
ka.  

3. [Ajankohta, jolloin selitykset voidaan an-
taa] 1 ja 2 kappaleen mukaiset selitykset voi-
daan antaa 

i) talletettaessa vuoden 1960 asiakirjan 26 
artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua kirjaa, jol-
loin se tulee voimaan päivänä, jona selityksen 
antanut valtio liittyy kyseiseen asiakirjaan tai  

 
 
ii) vuoden 1960 asiakirjan 26 artiklan 

2 kappaleessa tarkoitetun kirjan talletuksen 
jälkeen, jolloin se tulee voimaan yhden kuu-
kauden kuluttua siitä, kun pääjohtaja on sen 
vastaanottanut, tai minä tahansa myöhempänä 
selityksessä mainittuna ajankohtana, mutta 
koskee ainoastaan kansainvälistä rekisteröin-
tiä, jonka kansainvälinen rekisteröintipäivä-
määrä on sama tai myöhempi kuin selityksen 
voimaantulopäivä. 

Rule 36 
 
Declarations Made by Contracting Parties to 

the 1960 Act 
 

(1) [Individual Designation Fee] For the 
purpose of Article 15(1)2(b) of the 1960 Act, 
any Contracting Party to the 1960 Act whose 
Office is an Examining Office may, in a dec-
laration, notify the Director General that, in 
connection with any international application 
in which it is designated under the 1960 Act, 
the standard designation fee referred to in 
Rule 12(1)(a)(ii) shall be replaced by an in-
dividual designation fee, whose amount shall 
be indicated in the declaration and can be 
changed in further declarations. The said 
amount may not be higher than the equiva-
lent of the amount which the Office of that 
Contracting Party would be entitled to re-
ceive from an applicant for a grant of protec-
tion for an equivalent period to the same 
number of industrial designs, that amount be-
ing diminished by the savings resulting from 
the international procedure. 

(2) [Maximum Duration of Protection] 
Each Contracting Party to the 1960 Act shall, 
in a declaration, notify the Director General 
of the maximum duration of protection pro-
vided for by its law. 

(3) [Time at Which Declarations May Be 
Made] Any declaration under paragraphs (1) 
and (2) may be made 

(i) at the time of the deposit of an instru-
ment referred to in Article 26(2) of the 1960 
Act, in which case it shall become effective 
on the date on which the State having made 
the declaration becomes bound by this Act, 
or 

(ii) after the deposit of an instrument re-
ferred to in Article 26(2) of the 1960 Act, in 
which case it shall become effective one 
month after the date of its receipt by the Di-
rector General or at any later date indicated 
in the declaration but shall apply only in re-
spect of any international registration whose 
date of international registration is the same 
as, or is later than, the effective date of the 
declaration. 
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MAKSUTAULUKKO 

 
(voimassa 1.1.2008 alkaen) 

 
                                                Sveitsin frangia 
 

I. Yksinomaan tai osittain vuoden 1960 
asiakirjaan tai vuoden 1999 asiakirjaan pe-
rustuvat kansainväliset hakemukset 
 
1. Perusmaksu1 
1.1 Yhdeltä mallilta                                    397 
1.2 Jokaiselta samaan kansainväliseen hake-
mukseen sisältyvältä mallilta ensimmäisen 
mallin jälkeen                                               19 
 
2. Julkaisemismaksu1 
2.1 Jokaiselta julkaistavalta kuvalta             17 
2.2 Jokaiselta ensimmäisen sivun jälkeiseltä 
sivulta, jolla näkyy yksi tai useampi kuva (jos 
kuvat toimitetaan paperilla) 
                                                                   150 
 
3. Lisämaksu, jos kuvaus on pidempi kuin 
100 sanaa (jokaiselta sanalta 100 sanan jäl-
keen)                                                               2 
 

SCHEDULE OF FEES 
 

(as in force on January 1, 2008) 
 
                                                     Swiss francs 
 

I. International Applications Governed Ex-
clusively or Partly by the 1960 Act or by the 
1999 Act 
 
1. Basic fee2 
1.1 For one design                                     397 
1.2 For each additional design included in the 
same international application 
                                                                     19 
 
2. Publication fee2 
2.1 For each reproduction to be published  17 
2.2 For each page, in addition to the first, on 
which one or more reproductions are shown 
(where the reproductions are submitted on 
paper)                                                         150 
 
3. Additional fee where the description ex-
ceeds 100 words per word exceeding 100 
                                                                       2 
 

 

                                                 
1 Sellaisten hakijoiden tekemien kansainvälisten hakemusten osalta, joiden oikeus johtuu ainoastaan yh-

teydestä Yhdistyneiden Kansakuntien luettelon mukaiseen vähiten kehittyneeseen maahan, kansainväli-

selle toimistolle tarkoitetut maksut alennetaan 10 prosenttiin säädetystä summasta (pyöristettynä lähim-

pään kokonaislukuun). Jos hakijoita on useita, jokaisen on täytettävä kyseinen kriteeri.  

Jos maksun alennusta sovelletaan, perusmaksu on 40 Sveitsin frangia (yhdeltä mallilta) ja 2 Sveitsin 

frangia (jokaiselta samaan kansainväliseen hakemukseen sisältyvältä mallilta ensimmäisen mallin jäl-

keen), julkaisemismaksu on 2 Sveitsin frangia jokaiselta kuvalta ja 15 Sveitsin frangia jokaiselta en-

simmäisen sivun jälkeiseltä sivulta, jolla näkyy yksi tai useampi kuva, ja lisämaksu, jos kuvaus on pi-

dempi kuin 100 sanaa, on 1 Sveitsin frangi jokaiselta viiden sanan ryhmältä 100 sanan jälkeen. 
2 For international applications filed by applicants whose sole entitlement is a connection with a Least 

Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, the fees intended for 

the International Bureau are reduced to 10% of the prescribed amounts (rounded to the nearest full fig-

ure). If there are several applicants, each must fulfill the said criterion. 

Where such fee reduction applies, the basic fee is fixed at 40 Swiss francs (for one design) and 2 Swiss 

francs (for each additional design included in the same international application), the publication fee is 

fixed at 2 Swiss francs for each reproduction and 15 Swiss francs for each page, in addition to the first, 

on which one or more reproductions are shown, and the additional fee where the description exceeds 

100 words is fixed at 1 Swiss franc per group of five words exceeding 100 words. 
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                                                Sveitsin frangia
 
4. Vakionimeämismaksu3 
4.1 Jos sovelletaan tasoa yksi:  
4.1.1 Yhdeltä mallilta                                   42 
4.1.2 Jokaiselta samaan kansainväliseen ha-
kemukseen sisältyvältä mallilta ensimmäisen 
mallin jälkeen                                                 2 
 
4.2 Jos sovelletaan tasoa kaksi:  
4.2.1 Yhdeltä mallilta                                   60 
4.2.2 Jokaiselta samaan kansainväliseen ha-
kemukseen sisältyvältä mallilta ensimmäisen 
mallin jälkeen                                               20 
 
4.3 Jos sovelletaan tasoa kolme:  
4.3.1 Yhdeltä mallilta                                   90 
4.3.2 Jokaiselta samaan kansainväliseen ha-
kemukseen sisältyvältä mallilta ensimmäisen 
mallin jälkeen                                               50 
 
5. Yksilöllinen nimeämismaksu (yksilöllisen 
nimeämismaksun suuruuden määrittää kukin 
sopimuspuoli itse)4

                                                    Swiss francs 
 
4. Standard designation fee5 
4.1 Where level one applies: 
4.1.1 For one design                                     42 
4.1.2 For each additional design included in 
the same international application 
                                                                       2 
 
4.2 Where level two applies: 
4.2.1 For one design                                     60 
4.2.2 For each additional design included in 
the same international application  
                                                                     20 
 
4.3 Where level three applies: 
4.3.1 For one design                                     90 
4.3.2 For each additional design included in 
the same international application  
                                                                     50 
 
5. Individual designation fee (the amount of 
the individual designation fee is fixed by each 
Contracting Party concerned)6 

                                                 
3 Sellaisten hakijoiden tekemien kansainvälisten hakemusten osalta, joiden oikeus johtuu ainoastaan yh-

teydestä Yhdistyneiden Kansakuntien luettelon mukaiseen vähiten kehittyneeseen maahan, vakiomak-

sut alennetaan 10 prosenttiin säädetystä summasta (pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun). Jos haki-

joita on useita, jokaisen on täytettävä kyseinen kriteeri.  

Jos alennusta sovelletaan, vakionimeämismaksu on 4 Sveitsin frangia (yhdeltä mallilta) ja 1 Sveitsin 

frangi (jokaiselta samaan kansainväliseen hakemukseen sisältyvältä mallilta ensimmäisen mallin jäl-

keen) tasoa yksi varten, 6 Sveitsin frangia (yhdeltä mallilta) ja 2 Sveitsin frangia (jokaiselta samaan 

kansainväliseen hakemukseen sisältyvältä mallilta ensimmäisen mallin jälkeen) tasoa kaksi varten, ja 9 

Sveitsin frangia (yhdeltä mallilta) ja 5 Sveitsin frangia (jokaiselta samaan kansainväliseen hakemukseen 

sisältyvältä mallilta ensimmäisen mallin jälkeen) tasoa kolme varten. 
4 [WIPOn huomautus]: Haagin liiton yleiskokouksen hyväksymä suositus:  

”Sopimuspuolia, jotka antavat tai ovat antaneet vuoden 1999 asiakirjan 7 artiklan 2 kappaleen tai yh-

teisten sääntöjen 36 säännön 1 kappaleen mukaisen selityksen, kehotetaan ilmoittamaan kyseisessä seli-

tyksessä tai uudessa selityksessä, että sellaisten hakijoiden tekemien kansainvälisten hakemusten osalta, 

joiden oikeus johtuu ainoastaan yhteydestä Yhdistyneiden Kansakuntien luettelon mukaiseen vähiten 

kehittyneeseen maahan, heidän nimeämisestään maksettava yksilöllinen maksu alennetaan 10 prosent-

tiin määrätystä summasta (pyöristettynä tarvittaessa lähimpään kokonaislukuun).” 
5 For international applications filed by applicants whose sole entitlement is a connection with a Least 

Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, the standard fees are 

reduced to 10% of the prescribed amounts (rounded to the nearest full figure). If there are several appli-

cants, each must fulfill the said criterion.  

Where such reduction applies, the standard designation fee is fixed at 4 Swiss francs (for one design) 

and 1 Swiss franc (for each additional design included in the same international application) under level 

one, 6 Swiss francs (for one design) and 2 Swiss francs (for each additional design included in the same 
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                                                Sveitsin frangia 
 

II. Yksinomaan vuoden 1934 asiakirjaan 
perustuvat kansainväliset hakemukset 
 
6. Perusmaksu7 
6.1  Yhdeltä mallilta                                   216 
6.2  2—50 samaan kansainväliseen hakemuk-
seen sisältyvältä mallilta                            432 
6.3  51—100 samaan kansainväliseen hake-
mukseen sisältyvältä mallilta                     638 
 

III. Yksinomaan tai osittain vuoden 1960 
asiakirjaan tai vuoden 1999 asiakirjaan pe-
rustuvasta kansainvälisestä hakemuksesta 
seuraavan kansainvälisen rekisteröinnin uu-
distaminen 
 
7. Perusmaksu 
7.1 Yhdeltä mallilta                                    200 
7.2 Jokaiselta samaan kansainväliseen rekis-
teröintiin sisältyvältä mallilta ensimmäisen 
mallin jälkeen                                               17 
 
8. Vakionimeämismaksu 
8.1 Yhdeltä mallilta                                      21 
8.2 Jokaiselta samaan kansainväliseen rekis-
teröintiin sisältyvältä mallilta ensimmäisen 
mallin jälkeen                                                 1 
 
9. Yksilöllinen nimeämismaksu (yksilöllisen 
nimeämismaksun suuruuden määrittää kukin 
sopimuspuoli itse) 
 
10. Ylimääräinen maksu (lisäaika)                8) 

                                                     Swiss francs 
 

II. International Applications Governed 
Exclusively by the 1934 Act 
 
6. Basic fee9 
6.1 For one design                                     216 
6.2 For two to 50 designs included in the 
same international application                   432 
6.3 For 51 to 100 designs included in the 
same international application                   638 
 

III. Renewal of an International Registra-
tion Resulting From an International Appli-
cation Governed Exclusively or Partly by the 
1960 Act or by the 1999 Act 
 
 
7. Basic fee 
7.1 For one design                                     200 
7.2 For each additional design included in the 
same international registration  
                                                                     17 
 
8. Standard designation fee 
8.1 For one design                                       21 
8.2 For each additional design included in the 
same international registration 
                                                                       1 
 
9. Individual designation fee (the amount of 
the individual designation fee is fixed by 
each Contracting Party concerned) 
 
10. Surcharge (period of grace)                   10) 

                                                                                                                                             

international application) under level two, and 9 Swiss francs (for one design) and 5 Swiss francs (for 

each additional design included in the same international application) under level three. 
6 [WIPO Note]: Recommendation adopted by the Assembly of the Hague Union: “Contracting Parties 

that make, or that have made, a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1) of 

the Common Regulations are encouraged to indicate, in that declaration or in a new declaration, that for 

international applications filed by applicants whose sole entitlement is a connection with a Least Devel-

oped Country, in accordance with the list established by the United Nations, the individual fee payable 

with respect to their designation is reduced to 10% of the fixed amount (rounded, where appropriate, to 

the nearest full figure).” 
7 Sellaisten hakijoiden tekemien kansainvälisten hakemusten osalta, joiden oikeus johtuu ainoastaan yh-

teydestä Yhdistyneiden Kansakuntien luettelon mukaiseen vähiten kehittyneeseen maahan, kansainväli-

selle toimistolle tarkoitetut maksut alennetaan 10 prosenttiin säädetystä summasta (pyöristettynä lähim-

pään kokonaislukuun). Jos hakijoita on useita, jokaisen on täytettävä kyseinen kriteeri. Jos maksun 

alennusta sovelletaan, perusmaksu on 22 Sveitsin frangia (yhdeltä mallilta), 43 Sveitsin frangia (2—50 
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                                                Sveitsin frangia 
 

IV. Yksinomaan vuoden 1934 asiakirjaan 
perustuvasta kansainvälisestä hakemuksesta 
seuraavan kansainvälisen rekisteröinnin uu-
distaminen 
 
11.  Perusmaksu 
11.1  Yhdeltä mallilta                                 422 
11.2  2—50 samaan kansainväliseen rekiste-
röintiin sisältyvältä mallilta                       844 
11.3  51—100 samaan kansainväliseen rekis-
teröintiin sisältyvältä mallilta                   1236 
 
12. Ylimääräinen maksu (lisäaika)              11) 
 
V. Muut merkinnät 
 
13. Haltijan muutos                                    144 
 
14. Haltijan nimen- ja/tai osoitteenmuutos 
 
14.1 Yhdeltä kansainväliseltä rekisteröinniltä 
                                                                   144 
14.2 Jokaiselta samaan pyyntöön sisältyvältä 
saman haltijan kansainväliseltä rekisteröinnil-
tä ensimmäisen rekisteröinnin jälkeen         72 
 
15. Luopuminen                                         144 
 
16. Supistus                                                144 
 

                                                     Swiss francs 
 

IV. Renewal of an International Registra-
tion Resulting From an International Appli-
cation Governed Exclusively by the 1934 Act 
 
 
11. Basic fee 
11.1 For one design                                   422 
11.2 For two to 50 designs included in the 
same international registration                  844 
11.3 For 51 to 100 designs included in the 
same international registration                1236 
 
12. Surcharge (period of grace)                   12) 
 
V. Miscellaneous Recordings 
 
13. Change in ownership                           144 
 
14. Change of name and/or address of the 
holder 
14.1 For one international registration  
                                                                   144 
14.2 For each additional international regis-
tration of the same holder included in the 
same request                                                72 
 
15. Renunciation                                       144 
 
16. Limitation                                            144 

 

                                                                                                                                             

samaan kansainväliseen hakemukseen sisältyvältä mallilta) ja 64 Sveitsin frangia (51—100 samaan 

kansainväliseen hakemukseen sisältyvältä mallilta). 
8 50 prosenttia uudistamisen perusmaksusta. 
9 For international applications filed by applicants whose sole entitlement is a connection with a  Least 

Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, the fees intended for 

the International Bureau are reduced to 10% of the prescribed amounts (rounded to the nearest full fig-

ure). If there are several applicants, each must fulfill the said criterion. Where such fee reduction ap-

plies, the basic fee is fixed at 22 Swiss francs (for one design), 43 Swiss francs (for two to 50 designs 

included in the same international application) and 64 Swiss francs (for 51 to 100 designs included in 

the same international application). 
10 50% of the renewal basic fee. 
11 50 prosenttia uudistamisen perusmaksusta. 
12 50% of the renewal basic fee. 
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                                                Sveitsin frangia 
 

VI. Julkaistuja kansainvälisiä rekisteröinte-
jä koskevat tiedot 
 
17. Julkaistua kansainvälistä rekisteröintiä 
koskeva ote kansainvälisestä rekisteristä 
                                                                   144 
 
18. Ei oikeaksi todistetut jäljennökset kan-
sainvälisestä rekisteristä tai julkaistun kan-
sainvälisen rekisteröinnin asiakirjojen sisäl-
löstä 
18.1 Ensimmäiset viisi sivua                       26 
18.2 Jokainen sivu viidennen sivun jälkeen, 
jos jäljennökset pyydetään samanaikaisesti ja 
liittyvät samaan kansainväliseen rekisteröin-
tiin                                                                  2 
 
19. Oikeaksi todistetut jäljennökset kansain-
välisestä rekisteristä tai julkaistun kansainvä-
lisen rekisteröinnin asiakirjojen sisällöstä 
19.1 Ensimmäiset viisi sivua                       46 
19.2 Jokainen sivu viidennen sivun jälkeen, 
jos jäljennökset pyydetään samanaikaisesti ja 
liittyvät samaan kansainväliseen rekisteröin-
tiin                                                                  2 
 
20. Valokuva mallikappaleesta                    57 
 
21. Kirjallinen tieto kansainvälisen rekisterin 
sisällöstä tai julkaistun kansainvälisen rekis-
teröinnin asiakirjoista 
21.1 Yhdestä kansainvälisestä rekisteröinnistä 
                                                                     82 
21.2 Saman haltijan kansainvälisestä rekiste-
röinnistä ensimmäisen rekisteröinnin jälkeen, 
jos samaa tietoa pyydetään samalla kertaa  10 
 
22. Haku kansainvälisten rekisteröintien halti-
joiden luettelosta 
22.1 Jokainen haku tietyn henkilön tai yhtei-
sön nimellä                                                   82 
22.2 Jokainen löydetty kansainvälinen rekis-
teröinti ensimmäisen jälkeen                       10  
 
23. Ylimääräinen maksu otteiden, jäljennös-
ten, tietojen tai tutkimusraporttien toimittami-
sesta faksilla (per sivu)                                  4 

                                                     Swiss francs 
 

VI. Information Concerning Published In-
ternational Registrations  
 
17. Supply of an extract from the Interna-
tional Register relating to a published inter-
national registration                                   144 
 
18. Supply of non-certified copies of the In-
ternational Register or of items in the file of a 
published international registration  
 
18.1 For the first five pages                         26 
18.2 For each additional page after the fifth if 
the copies are requested at the same time and 
relate to the same international registration  
                                                                       2 
 
19. Supply of certified copies from the Inter-
national Register or of items in the file of a 
published international registration 
19.1 For the first five pages                         46 
19.2 For each additional page after the fifth if 
the copies are requested at the same time and 
relate to the same international registration  
                                                                       2 
 
20. Supply of a photograph of a specimen  57 
 
21. Supply of written information on the con-
tents of the International Register or of the fi-
le of a published international registration 
21.1 Concerning one international registra-
tion                                                              82 
21.2 Concerning any additional international 
registration of the same holder if the same in-
formation is requested at the same time      10 
 
22. Search in the list of owners of interna-
tional registrations 
22.1 Per search by the name of a given per-
son or entity                                                 82 
22.2 For each international registration found 
beyond the first one                                     10 
 
23. Surcharge for the communication of ex-
tracts, copies, information or search reports 
by telefacsimile (per page)                            4 
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Liite 1 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

mallioikeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/1971) 23 §, 
muutetaan 10 §:n 2 ja 3 momentti, 12, 15 ja 18 §, 18 a §:n 1 momentti, 19 ja 20 §, 21 §:n 

1 momentti, 31 a §:n 1 momentti, 45 §, 47 §:n 1 momentti ja 48 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 2 ja 3 momentti, 18 a §:n 1 momentti, 20 § ja 31 a §:n 

1 momentti laissa 596/2002, 18 ja 45 § osaksi mainitussa laissa 596/2002 sekä 47 §:n 1 mo-
mentti laissa 1215/2002, sekä  

lisätään lakiin uusi 22 a § ja uusi 8 a luku seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Hakemuksessa on ilmoitettava mallin luoja. 
Jos rekisteröintiä hakee muu kuin mallin luo-
ja, hakijan on selvitettävä oikeutensa malliin. 
Lisäksi hakemuksessa on ilmoitettava tuote 
tai tuotteet, joita hakemus koskee. 

 
Hakemukseen on liitettävä mallin esittävä 

kuva-aineisto. Jos hakija antaa lisäksi malli-
kappaleen ennen kuin hakemuksesta 18 §:n 
mukaisesti kuulutetaan, tämän on katsottava 
esittävän mallin. 
 

12 § 
Hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomes-

sa, tulee olla täällä asuva asiamies, joka on 
oikeutettu edustamaan häntä kaikissa hake-
musta koskevissa asioissa. 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Hakemuksessa on ilmoitettava mallin luoja. 
Jos rekisteröintiä hakee muu kuin mallin luo-
ja, hakijan on hakemuksessa vahvistettava, 
että mallioikeus on siirtynyt hänelle. Lisäksi 
hakemuksessa on ilmoitettava tuote tai tuot-
teet, joita hakemus koskee. 

Hakemukseen on liitettävä mallin esittävä 
kuva-aineisto. Jos hakija antaa lisäksi malli-
kappaleen ennen kuin rekisteröinnistä 18 §:n 
mukaisesti kuulutetaan, tämän on katsottava 
esittävän mallin.  
 

12 § 
Hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomes-

sa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva 
asiamies, joka on oikeutettu edustamaan hän-
tä hakemusta koskevissa asioissa. 

 
15 § 

Jos hakijan antaman lausuman jälkeen vielä 
on olemassa este hakemuksen hyväksymisel-
le, ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausu-
mansa esteestä, on hakemus hylättävä, jollei 
ole aihetta antaa hakijalle uutta välipäätöstä. 

15 §  
Jos hakijan antaman lausuman jälkeen vielä 

on olemassa este hakemuksen hyväksymisel-
le ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausu-
mansa esteestä, hakemus on hylättävä siltä 
osin kuin on olemassa este sen hyväksymisel-
le, jollei ole aihetta antaa hakijalle uutta väli-
päätöstä. 

 
18 § 

Mikäli hakemusasiakirjat ovat säännösten 
mukaiset eikä katsota olevan estettä hake-

18 § 
Jos hakemusasiakirjat ovat säännösten mu-

kaiset eikä estettä hakemuksen hyväksymi-
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muksen hyväksymiselle, on hakemuksesta 
kuulutettava tilaisuuden varaamiseksi yleisöl-
le väitteen tekemiseksi hakemusta vastaan. 

Hakijan pyynnöstä voidaan kuulutus kui-
tenkin lykätä enintään kuusi kuukautta siitä 
päivästä, jona rekisteröintihakemus tehtiin, tai 
josta etuoikeutta 8 §:n mukaan on pyydetty. 
Kuulutuksen lykkäyspyyntö on esitettävä re-
kisteröintihakemuksessa. 

selle ole, rekisteriviranomaisen on rekisteröi-
tävä malli ja rekisteröinnistä on kuulutettava. 
 

Hakijan pyynnöstä voidaan mallin rekiste-
röintiä ja sen kuuluttamista kuitenkin lykätä 
enintään kuusi kuukautta siitä päivästä, jona 
rekisteröintihakemus tehtiin, tai josta etuoi-
keutta 8 §:n mukaan on pyydetty. Lykkäys-
pyyntö on esitettävä rekisteröintihakemuk-
sessa. 

 
18 a § 

Väite on tehtävä rekisteriviranomaiselle kir-
jallisesti kahden kuukauden kuluessa hake-
muksen kuulutuspäivästä lukien. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

18 a § 
Väite on tehtävä rekisteriviranomaiselle 

kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun rekisteröinnistä on kuulutettu Mallioi-
keuslehdessä.  
— — — — — — — — — — — — — — 

 
19 § 

Rekisteröintihakemusasiakirjat ovat julkis-
ta, jollei niitä hakijan tekemän 18 §:ssä tar-
koitetun kuulutuksen lykkäämistä koskevan 
pyynnön johdosta ole pidettävä salaisina. 

Jos kuulutuksen lykkäämistä on pyydetty, 
tulevat hakemusasiakirjat julkisiksi pyydetyn 
määräajan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua rekisteröinnin 
hakemispäivästä tai siitä päivästä, josta etuoi-
keutta 8 §:n mukaan on pyydetty. Jos viran-
omainen tänä aikana on päättänyt jättää ha-
kemuksen sillensä tai sen hylätä, asiakirjat tu-
levat julkisiksi vain siinä tapauksessa, että 
hakija pyytää hakemuksen uudelleen käsitel-
täväksi tai hakee muutosta. 

19 § 
Rekisteröintihakemusasiakirjat ovat julki-

sia, jollei niitä hakijan tekemän 18 §:ssä tar-
koitetun lykkäämistä koskevan pyynnön joh-
dosta ole pidettävä salaisina. 

Jos lykkäämistä on pyydetty, tulevat hake-
musasiakirjat julkisiksi pyydetyn määräajan 
päätyttyä, kuitenkin viimeistään kuuden kuu-
kauden kuluttua rekisteröinnin hakemispäi-
västä tai siitä päivästä, josta etuoikeutta 8 §:n 
mukaan on pyydetty. Jos viranomainen tänä 
aikana on päättänyt jättää hakemuksen sillen-
sä tai sen hylätä, asiakirjat tulevat julkisiksi 
vain siinä tapauksessa, että hakija pyytää ha-
kemuksen uudelleen käsiteltäväksi tai hakee 
muutosta. 

 
20 § 

Kun 18 a §:n 1 momentissa säädetty väit-
teentekoaika on päättynyt, on hakemus otet-
tava jatkokäsittelyyn. Tässä käsittelyssä on 
14—17 §:n säännöksiä sovellettava. 
 
 
 

Jos asiassa on tehty väite, on se annettava 
hakijalle tiedoksi. Jollei väite ole ilmeisesti 
perusteeton, on hakijalle lisäksi varattava ti-
laisuus lausuman antamiseen. 

20 §  
Kun 18 a §:n 1 momentissa säädetty väit-

teentekoaika on päättynyt, mallin rekisteröin-
tiä vastaan tehdyt väitteet on otettava käsitte-
lyyn. Käsittelyssä on noudatettava 14—
17 §:n säännöksiä soveltuvin osin. Jos väit-
teentekijä peruuttaa väitteen, asia voidaan 
kuitenkin tutkia, jos siihen on erityistä syytä. 

Jos asiassa on tehty väite, se on annettava 
rekisteröinnin haltijalle tiedoksi. Jollei väite 
ole ilmeisesti perusteeton, on haltijalle lisäksi 
varattava tilaisuus lausuman antamiseen. 

Väitteen käsittelyn jälkeen rekisteriviran-
omainen kumoaa rekisteröinnin siltä osin 
kuin on olemassa este rekisteröinnille. Kun 
päätös rekisteröinnin kumoamisesta on saa-
nut lainvoiman, päätöksestä on kuulutettava. 



 HE 225/2008 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

124 

Rekisteriviranomainen hylkää väitteen, jos 
rekisteröinnille ei ole estettä.  

 
21 § 

Mallin rekisteröintihakemusta koskevaan 
rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen 
hakija voi hakea muutosta, jos päätös on hä-
nelle vastainen. Päätökseen, jolla hakemus 
asianmukaisesti tehdystä väitteestä huolimatta 
on hyväksytty, voi väitteentekijä hakea muu-
tosta. Jos väitteentekijä peruuttaa muutosha-
kemuksensa, voidaan asia kuitenkin tutkia, 
mikäli siihen on erityisiä syitä. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 §  
Mallin rekisteröintihakemusta koskevaan 

rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen 
hakija saa hakea muutosta, jos päätös on hä-
nelle vastainen. Rekisteriviranomaisen rekis-
teröintiä vastaan tehdyn väitteen johdosta te-
kemään lopulliseen päätökseen saa hakea 
muutosta se, jolle päätös on vastainen. Jos 
väitteentekijä peruuttaa muutoshakemuksen-
sa, asia voidaan kuitenkin tutkia, mikäli sii-
hen on erityistä syytä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 22 a § 

Jos rekisteriviranomainen saa 44 a §:ssä 
tarkoitetulta kansainväliseltä toimistolta il-
moituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, 
jonka suojan alkamispäivä on aikaisempi 
kuin samaa mallia koskevan suomalaista 
mallirekisteröintiä koskevan suojan alkamis-
päivä ja kansainvälisen rekisteröinnin tar-
koittamat mallit ovat osittain tai kokonaan 
samat kuin suomalaisen mallirekisteröinnin, 
rekisteriviranomaisen tulee poistaa päätök-
sensä suomalaisesta rekisteröinnistä ja rat-
kaista asia uudelleen.  

 
23 § 

Jos mallin rekisteröintihakemus hyväksy-
tään ja sitä koskeva päätös on saanut lain-
voiman, on malli otettava mallirekisteriin ja 
rekisteröinnistä kuulutettava. 

Jos hakemus, josta on kuulutettu 18 §:n 
mukaan, jätetään sillensä tai hylätään, on 
päätöksestä kuulutettava sen saatua lainvoi-
man. 

23 § 
(Kumotaan) 

 
31 a § 

Kanne on pantava vireille vuoden kuluessa 
siitä, kun kantaja on saanut tiedon rekiste-
röinnistä ja muista kanteen perusteena olevis-
ta seikoista. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

31 a § 
Kanne on 31 §:n 2 momentissa tarkoitetus-

sa tapauksessa pantava vireille vuoden kulu-
essa siitä, kun kantaja on saanut tiedon rekis-
teröinnistä ja muista kanteen perusteena ole-
vista seikoista.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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 8 a luku 

Mallin kansainvälinen rekisteröinti 

44 a § 
Mallin kansainvälisellä rekisteröinnillä 

tarkoitetaan Maailman henkisen omaisuuden 
järjestön kansainvälisen toimiston, jäljempä-
nä kansainvälinen toimisto, suorittamaa mal-
lin rekisteröintiä, joka on toimitettu teollis-
mallien kansainvälistä rekisteröintiä koske-
vaan Haagin sopimukseen liittyvän 2 päivänä 
heinäkuuta 1999 tehdyn Geneven asiakirjan 
mukaisesti. 

Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suo-
messa rekisteriviranomaisena kansainvälistä 
rekisteröintiä koskevista tehtävistä ja pitää 
luetteloa Suomessa voimassa olevista kan-
sainvälisistä rekisteröinneistä.  

 
 
 44 b § 

Suomen kansalainen tai se, jolla on Suo-
messa kotipaikka, asuinpaikka tai todellinen 
ja käytössä oleva teollinen tai kaupallinen 
toimipaikka, voi tehdä hakemuksen kansain-
välisestä rekisteröinnistä kansainväliseen 
toimistoon tai rekisteriviranomaiselle. 

Rekisteriviranomaiselle tehty hakemus on 
lähetettävä viipymättä kansainväliseen toi-
mistoon. Hakemusta jätettäessä hakijan on 
suoritettava rekisteriviranomaiselle toimit-
tamismaksu. 

 
 44 c § 

Kansainvälinen rekisteröintihakemus on 
tehtävä kirjallisesti siten kuin Geneven asia-
kirjassa määrätään.  

Hakemuksessa tulee nimetä ne valtiot tai 
valtioidenväliset järjestöt, joiden alueelle 
suojaa haetaan. Hakemusta tehtäessä haki-
jan on suoritettava kansainväliselle toimis-
tolle Geneven asiakirjassa määrätyt maksut. 

 
 44 d §

Mallioikeuden kansainvälisellä rekiste-
röinnillä, joka koskee Suomea, on kansainvä-
lisen toimiston antamasta rekisteröintipäi-
västä lukien sama vaikutus kuin tämän lain 
mukaisella kansallisella hakemuksella. Kan-
sainväliseen rekisteröintiin sovelletaan sovel-
tuvin osin tämän lain säännöksiä ja sen no-
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jalla annettuja säännöksiä. 
Kansainvälinen rekisteröinti voidaan uu-

distaa kansainväliseen toimistoon toimitetta-
valla hakemuksella. 

 
 44 e § 

Kun rekisteriviranomainen saa kansainvä-
liseltä toimistolta ilmoituksen Suomea koske-
vasta kansainvälisestä rekisteröinnistä, rekis-
teriviranomainen tutkii, onko rekisteröinnille 
estettä. 

Jos rekisteriviranomainen toteaa, ettei kan-
sainvälinen rekisteröinti täytä tämän lain 
mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, se ilmoit-
taa perustellussa kieltäytymisilmoituksessaan 
kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvä-
linen rekisteröinti ole voimassa Suomessa. 
Kieltäytymisilmoitus on toimitettava kansain-
väliselle toimistolle kahdentoista kuukauden 
kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin jul-
kaisemispäivästä. 

Kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla on 
kieltäytymisilmoituksen jälkeen mahdollisuus 
toimittaa rekisteriviranomaisen asettamassa 
määräajassa huomautuksensa tai luopua 
kansainvälisestä rekisteröinnistä Suomen 
osalta. Jos rekisteröinnin haltijan kieltäyty-
misilmoituksen johdosta antamassa lausu-
massa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden 
perusteella malli täyttäisi tämän lain mukai-
set rekisteröintiedellytykset, rekisteriviran-
omainen tekee päätöksen, ettei kansainväli-
nen rekisteröinti ole voimassa Suomessa tai 
se on voimassa ainoastaan osittain. Lainvoi-
maisesta rekisteröinnin kokonaan tai osittain 
kieltävästä päätöksestä on kuulutettava Mal-
lioikeuslehdessä.  

 
 44 f §

Jos kansainvälistä rekisteröintiä vastaan 
on 18 a §:n mukaisessa määräajassa tehty 
väite, rekisteriviranomainen lähettää siitä 
kansainväliselle toimistolle ilmoituksen pe-
rusteluineen 44 e §:n 2 momentissa tarkoite-
tussa määräajassa.  

Rekisteröinnin haltijalle on varattava mah-
dollisuus antaa määräajassa lausuma väit-
teen johdosta, minkä jälkeen rekisteriviran-
omainen tutkii väitteen. Jos rekisteriviran-
omainen katsoo, ettei rekisteröinti täytä tä-
män lain mukaisia rekisteröinnin edellytyk-
siä, se tekee päätöksen, ettei kansainvälinen 
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rekisteröinti ole voimassa Suomessa tai se on 
voimassa vain osittain. Rekisteriviranomai-
sen on hylättävä väite, jos kansainväliselle 
rekisteröinnille ei ole Suomessa estettä.  

Jos rekisteriviranomainen tehdyn väitteen 
nojalla päättää, ettei kansainvälinen rekiste-
röinti ole voimassa Suomessa tai se on voi-
massa ainoastaan osittain, se tekee siitä mer-
kinnän pitämäänsä luetteloon. Lainvoimai-
sesta rekisteröinnin kokonaan tai osittain 
kieltävästä päätöksestä on kuulutettava Mal-
lioikeuslehdessä.  

 
 44 g § 

Rekisteriviranomaisen on ilmoitettava kan-
sainväliselle toimistolle Suomea koskevissa 
kansainvälisissä rekisteröinneissä tapahtu-
vista muutoksista 

 Jos malli poistetaan kokonaan tai osittain 
kansainvälisestä rekisteristä, rekisteriviran-
omainen poistaa sen tarvittaessa pitämäs-
tään luettelosta. Kansainvälisen rekisteröin-
nin voimassaoloa Suomessa koskevista muu-
toksista on kuulutettava Mallioikeuslehdessä. 

 
 44 h § 

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, 
jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa an-
taa lausumansa rekisteriviranomaiselle, hä-
nen tulee käyttää Euroopan talousalueella 
asuvaa asiamiestä. 

 
45 § 

Mallioikeuden haltijalla, jolla ei ole koti-
paikkaa Suomessa, tulee olla täällä asuva 
asiamies, jolla on oikeus hänen puolestaan ot-
taa vastaan haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja 
muita asiakirjoja mallioikeutta koskevissa 
asioissa, lukuun ottamatta rikosasioita koske-
vaa haastetta ja määräystä, jolla asianosainen 
on velvoitettu henkilökohtaisesti saapumaan 
oikeuteen. Asiamies on ilmoitettava mallire-
kisteriin merkittäväksi. 

45 § 
Mallioikeuden haltijalla, jolla ei ole koti-

paikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talo-
usalueella asuva asiamies, jolla on oikeus 
hänen puolestaan ottaa vastaan haasteen tie-
doksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja mal-
lioikeutta koskevissa asioissa, lukuun otta-
matta rikosasioita koskevaa haastetta ja mää-
räystä, jolla asianosainen on velvoitettu hen-
kilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Asia-
mies on ilmoitettava mallirekisteriin merkit-
täväksi. 

 
47 § 

Mallin rekisteröintihakemuksen, rekiste-
röinnin uudistamisen, mallin muuttamisen ja 
yhteisömallihakemuksen jättämisen yhtey-
dessä on suoritettava hakemusmaksu, uudis-
tamismaksu, mallin muuttamismaksu ja yh-
teisömallihakemuksen toimittamismaksu sekä 

47 § 
Mallin rekisteröintihakemuksen, rekiste-

röinnin uudistamisen, mallin muuttamisen ja 
yhteisömallihakemuksen yhteydessä on suo-
ritettava hakemusmaksu, uudistamismaksu, 
mallin muuttamismaksu, yhteisömallihake-
muksen toimittamismaksu ja kansainvälistä 
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asian laadun mukaan seuraavat lisämaksut: 
luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta en-
simmäisen jälkeen, yhteisrekisteröintimaksu 
jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen, säily-
tysmaksu mallikappaleen säilytyksestä ja 
kuulutusmaksu jokaiselta kuvalta ensimmäi-
sen kuvan jälkeen sekä eri maksu mallirekis-
teriin muista seikoista tehtävistä merkinnöis-
tä. Uudistamismaksu, joka suoritetaan kulu-
massa olevan rekisteröintikauden jälkeen, on 
suoritettava korotettuna. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

rekisteröintiä koskevan hakemuksen toimit-
tamismaksu sekä asian laadun mukaan seu-
raavat lisämaksut: luokkamaksu jokaiselta 
tavaraluokalta ensimmäisen jälkeen, yhteis-
rekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensim-
mäisen jälkeen, säilytysmaksu mallikappa-
leen säilytyksestä ja kuulutusmaksu jokaisel-
ta kuvalta ensimmäisen kuvan jälkeen sekä 
eri maksu mallirekisteriin muista seikoista 
tehtävistä merkinnöistä. Uudistamismaksu, 
joka suoritetaan kulumassa olevan rekiste-
röintikauden jälkeen, on suoritettava korotet-
tuna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
48 § 

Tarkemmat määräykset tämän lain täytän-
töönpanosta ja soveltamisesta annetaan ase-
tuksella. 

48 § 
Tarkemmat säännökset rekisteröintihake-

muksesta, etuoikeudesta, hakemuksen jaka-
misesta, rekisteröintihakemuksen käsittelystä, 
rekisteröinnin kuuluttamisesta, mallirekiste-
ristä sekä rekisteriviranomaisen tehtävistä 
annetaan valtioneuvoston asetuksella. 

Rekisteriviranomainen voi antaa tarkempia 
teknisiä määräyksiä rekisteröintihakemukses-
ta ja sen käsittelystä, rekisteröityä mallia 
koskevista asioista, mallirekisteristä sekä 
mallioikeusasioissa tehtävistä kuulutuksista 
sekä muista niihin verrattavista teknisistä 
seikoista. 

——— 
1. Tämän lain voimaantulosta säädetään 

valtioneuvoston asetuksella.  
2. Tämän lain voimaan tullessa vireillä 

oleviin mallin rekisteröintihakemuksiin sovel-
letaan tämän lain säännöksiä. Kuitenkin sel-
laiset rekisteröintihakemukset, joista rekiste-
riviranomainen on 18 §:n mukaisesti jo kuu-
luttanut, käsitellään ja ratkaistaan tämän 
lain voimaantullessa voimassa olleiden 
säännösten mukaan. 

3. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

——— 
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Liite 2 
Asetusluonnos 

Valtioneuvoston asetus 

mallioikeusasetuksen muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, 
kumotaan 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/1971) 2 §:n 3 mo-

mentin 3 kohta, 23 ja 36 §,  
muutetaan 2 §:n 2 momentin 5 kohta, 6 §:n 2 momentin 8 kohta, 13 §:n 2 momentti, 15 §:n 

edellä oleva väliotsikko, 15 §:n johdantokappale sekä 3 ja 5 kohta, 16, 18, 19 §, 21 §:n 1 mo-
mentti ja 2 momentin 5 kohta, 

sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentin 5 kohta, 6 §:n 2 momentin 8 kohta, 13 §:n 
2 momentti, 15 §:n 5 kohta, 21 §:n 2 momentin 5 kohta asetuksessa 620/2002, sekä 

lisätään 2 §:n 2 momenttiin uusi 2 a kohta ja 15 §:ään uusi 1 a kohta, seuraavasti: 
 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen 
asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee si-
sältää: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 a) ilmoitus siitä, että mallioikeus on siir-
tynyt hakijalle, mikäli mallin on luonut muu 
kuin hakija; 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija mallin re-

kisteröinnin ja sen kuuluttamisen lykkäämis-
tä mallioikeuslain 18 §:n mukaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6§ 
— — — — — — — — — — — — — —  

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuk-
sesta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) onko hakija mallioikeuslain 18 §:n mu-
kaisesti pyytänyt mallin rekisteröinnin ja sen 
kuuluttamisen lykkäämistä; 
 
 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rekisteriviranomaisen suorittaman uutuus-
tutkimuksen tulee käsittää kansalliset vireillä 
olevat, ennen hakemispäivää tehdyt mallin 
rekisteröintihakemukset sekä rekisterissä 
olevat että siitä poistetut mallit. Lisäksi tut-
kimus käsittää sekä vireillä olevat että voi-
massaolevat ennen hakemuspäivää tehdyt 

kansainväliset mallirekisteröinnit, joissa 
Suomi on nimetty kohdemaaksi.   
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Mallin rekisteröinnin kuuluttaminen 

15 § 
Mallioikeuslain 18 §:ssä tarkoitetun mallin 

rekisteröintiä koskevan kuulutuksen tulee si-
sältää: 
— — — — — — — — — — — — — —  

1a) kansallisen tai kansainvälisen rekiste-
röinnin rekisterinumero; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) haltijan nimi ja kotipaikka sekä, jos hal-
tijaa edustaa asiamies, myös asiamiehen nimi 
ja kotipaikka; 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) ilmoitus niistä tuotteista, joita varten 
malli on rekisteröity sekä niistä luokista, joi-
hin malli on luokiteltu;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 
Väite mallin rekisteröintiä vastaan sekä 

haltijan ja väitteentekijän myöhemmät kir-
jelmät on liitteineen annettava rekisteriviran-
omaiselle kolmena kappaleena. Väite on pe-
rusteltava.  
 
 

18 § 
Haltijalle on toimitettava kappaleet kaikista 

väitteentekijän antamista kirjelmistä ja liit-
teistä. 
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Milloin haltija antaa lausuman väitteen joh-
dosta, rekisteriviranomainen päättää, onko 
enempi kirjelmien vaihto tarpeen. 
 
 
 

19 § 
Jos rekisteriviranomaiselle annetaan ennen 

väitteen tekoa varten säädettyä aikaa mallin 
rekisteröimisen kannalta merkityksellinen 
kirjelmä, on siitä ilmoitettava hakijalle. Re-
kisteriviranomaisen on huomautettava tällai-
sen kirjelmän antajalle väitteentekomahdolli-
suudesta mallin rekisteröinnin jälkeen, jollei 
ole kysymys paremmasta oikeudesta malliin. 
 
 

21 § 
Kun malli otetaan mallirekisteriin, anne-

taan sille rekisterinumero. Yhteisrekisteröin-
nissä annetaan kaikille rekisteröitäville mal-
leille sama rekisterinumero. Mallioikeuden 
haltijalle on annettava todistus rekisteröinnis-
tä. 

Rekisterin tulee sisältää: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) ilmoitus päivästä:  
a) jona mallin rekisteröintihakemus malli-

oikeuslain 10 a §:n mukaan on katsottava 
tehdyksi; 

b) jona hakemusasiakirjat ovat tulleet julki-
siksi; 

c) jona malli on merkitty rekisteriin;  
d) jona rekisteröinnistä on kuulutettu; 

————— 
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