Madridská dohoda o potlaèování falených nebo klamavých údajù o pùvodu zboí

MADRIDSKÁ DOHODA
O POTLAÈOVÁNÍ FALENÝCH NEBO KLAMAVÝCH ÚDAJÙ
O PÙVODU ZBOÍ
ze dne 14. dubna 1891
revidovaná ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,
v Londýnì dne 2. èervna 1934 a v Lisabonu dne 31. øíjna 1958
(vyhl. è. 64/1963 Sb.)

du výrobkù tím, e by byly uvedeny ve znacích, oznámeních, úètech, listech týkajících se vína, na obchodní korespondenci nebo dokladech nebo jakémkoliv jiném obchodním oznámení.

Èlánek 1
(1) Kadý výrobek nesoucí falený nebo klamavý
údaj, jím je pøímo nebo nepøímo oznaèena jako zemì nebo
místo pùvodu nìkterá ze zemí, na nì se vztahuje tato
Dohoda, nebo nìkteré místo leící v nìkteré z tìchto zemí,
bude zabaven pøi dovozu v kadé z uvedených zemí.

Èlánek 4
Soudy kadé zemì rozhodnou, které pojmenování se
pro svou vlastnost druhových názvù vymykají ustanovením této Dohody; krajinné oznaèení pùvodu vinných
výrobkù nespadají pøitom pod výhradu stanovenou tímto èlánkem.

(2) K zabavení dojde rovnì v zemi, kde byl falený
nebo klamavý údaj o pùvodu pøipojen, nebo v zemi, kam
byl výrobek opatøený tímto faleným nebo klamavým
údajem dovezen.
(3) Nedovoluje-li zákonodárství nìkteré zemì zabavení pøi dovozu, nahradí se toto zabavení zákazem dovozu.

Èlánek 5
(1) Èlenské zemì Unie na ochranu prùmyslového
vlastnictví, které se nezúèastnily této Dohody, budou
moci, poádají-li o to, pøistoupit k ní formou pøedepsanou èlánkem 16 veobecné velké Úmluvy.

(4) Nedovoluje-li zákonodárství nìkteré zemì ani zabavení pøi dovozu, ani zákaz dovozu, ani zabavení ve
vnitrozemí a oèekává se tudí, e toto zákonodárství bude
upraveno, nahradí se tato opatøení alobami a prostøedky, které zákon této zemì zajiuje ve stejném pøípadì
vlastním pøísluníkùm.

(2) Ustanovení èlánkù 16 bis a 17 bis veobecné Úmluvy platí i pro tuto Dohodu.

(5) Nebude-li zvlátních sankcí, které by zabezpeèovaly potlaèení falených nebo klamavých údajù o pùvodu, pouije se sankcí pøedvídaných pøíslunými ustanoveními zákonù o známkách a obchodních názvech.

Èlánek 6
(1) Tato Dohoda bude ratifikována a ratifikaèní listiny budou uloeny v Bernu nejpozdìji dne 1. kvìtna 1963.
V zemích, které ji ratifikovaly, vstoupí v platnost za mìsíc
po tomto datu. Bude-li vak ji døíve tato Dohoda ratifikována alespoò esti zemìmi, vstoupí v tìchto zemích
v platnost poté, co jim bylo oznámeno vládou výcarské
konfederace, e dolo k uloení esté ratifikaèní listiny a
pokud jde o zemì, které ji ratifikují pozdìji, vstoupí
v platnost mìsíc po notifikaci kadé ratifikace.

Èlánek 2
(1) K zabavení dojde na ádost celního úøadu, který
o tom neprodlenì uvìdomí úèastníka, osobu fyzickou
nebo právnickou, aby mohl podniknout, pøeje-li si to,
opatøení proti zabavení, které bylo vykonáno jako opatøení zajiovací; státní zastupitelství nebo kadý jiný pøísluný úøad vak mùe ádat o zabavení buï na návrh
pokozeného nebo z úøední povinnosti; øízení má pak
svùj obvyklý prùbìh.

(2) Zemì, které neuloily ratifikaèní listiny ve lhùtì
uvedené v pøedcházejícím odstavci, budou moci pøistoupit k této Dohodì za podmínek uvedených v èlánku 16
veobecné Úmluvy.

(2) Úøady nejsou povinny provádìt zabavení v pøípadì prùvozu.

(3) Tato Dohoda nahradí ve vztazích mezi státy,
v nich platí, Dohodu uzavøenou v Madridu dne 14. dubna 1891 a její dalí revize.

Èlánek 3
Tato ustanovení nezabraòují prodávajícímu, aby uvedl
své jméno nebo svou adresu na výrobky, které pocházejí
odjinud ne ze zemì prodeje; v tomto pøípadì musí vak
být k adrese nebo ke jménu pøipojen pøesný a zøetelný
údaj zemì èi místa zpracování nebo výroby nebo nìjaký
jiný údaj, který postaèí k tomu, aby byl vylouèen jakýkoliv omyl o skuteèném pùvodu zboí.

(4) Ve vztazích mezi zemìmi, v nich neplatí tato Dohoda, v nich vak platí Madridská dohoda revidovaná
v Londýnì v roce 1934, zùstává tato posléze uvedená
Dohoda v platnosti.
(5) Stejnì tak v zemích, kde neplatí ani tato Dohoda, ani
Madridská dohoda revidovaná v Londýnì, zùstává v platnosti Madridská dohoda revidovaná v Haagu v roce 1925.
(6) Stejnì tak v zemích, kde neplatí ani tato Dohoda, ani
Madridská dohoda revidovaná v Londýnì, ani Madridská
dohoda revidovaná v Haagu, zùstává v platnosti Madridská dohoda revidovaná ve Washingtonu v roce 1911.

Èlánek 3 bis
Zemì, na které se vztahuje tato Dohoda, se rovnì
zavazují, e zakáí pouívat pøi prodeji, vystavování nebo
nabízení výrobkù vech údajù, které mají charakter publicity a které by byly s to uvést veøejnost v omyl o pùvo-

Dáno v Lisabonu dne 31. øíjna 1958.
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