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Statele-parti la prezenta Conventie (in continuare - Statele contractante) in persoanele Guvernelor, 
Avand drept principiu dorinta de a intensifica colaborarea in domeniul protectiei inventiilor, 
Avand tendinta de a crea un sistem interstatal de obtinere a acestei protectii pe baza brevetului unic, 
valabil pe teritoriul tuturor Statelor contractante, 
Dorind in acest scop sa incheie Conventia, ea fiind un acord special in conformitate cu articolul 19 al 
Conventiei de la Paris cu privire la protectia proprietatii industriale din 20 martie 1883, si Acordul 
privind brevetul regional in conformitate cu articolul 45 (1) al Tratatului de cooperare internationala in 
domeniul brevetelor din 19 iunie 1970, 
Au convenit la urmatoarele: 

Partea I 
Sistemul Euroasiatic de Brevete 

Articolul 1 
Instituirea Sistemului Euroasiatic de Brevete 

1. Statele contractante, pastrandu-si dreptul de suveranitate integrala in ceea ce priveste 
dezvoltarea sistemelor sale nationale de protectie a inventiilor, prin prezenta instituie 
Sistemul Euroasiatic de Brevete. 

2. Nici o dispozitie a prezentei Conventii nu trebuie inteleasa ca limitare a drepturilor prevazute 
de Conventia de la Paris cu privire la protectia proprietatii industriale ale oricarui cetatean al 
tarii-parte la Conventia de la Paris sau ale persoanei cu domiciliul permanent in aceasta tara. 

Partea II 
Organizatia Euroasiatica de Brevete 

Articolul 2 
Instituirea Organizatiei Euroasiatice de Brevete 

1. Pentru realizarea sarcinilor administrative ce tin de functionarea Sistemului Euroasiatic de 
Brevete si de acordare a brevetelor euroasiatice se instituie Organizatia Euroasiatica de 
Brevete (in continuare - Organizatia). 

2. Toate Statele contractante sunt membre ale Organizatiei. 
3. Organele Organizatiei sunt Consiliul administrativ si Oficiul Euroasiatic de Brevete (in 

continuare - Oficiul Euroasiatic). 
4. Oficiul Euroasiatic este condus de Presedinte, acesta fiind persoana oficiala suprema a 

Organizatiei si reprezentand Organizatia. 
5. Organizatia este o institutie interguvernamentala cu statut de persoana juridica. Organizatia 

are in fiecare Stat contractant capacitate de drept, recunoscuta pentru persoane juridice in 
conformitate cu legislatia statului in cauza. Organizatia poate achizitiona si dispune de 
patrimoniu imobil si mobil si isi poate proteja drepturile in instante judiciare. Sediul 
Organizatiei este in orasul Moscova, Federatia Rusa. 

6. Limba oficiala a Organizatiei este limba rusa. 
7. Organizatia, reprezentantii imputerniciti ai Statelor contractante si interimarii lor, functionarii 

Oficiului Euroasiatic si alte persoane antrenate in realizarea sarcinilor Organizatiei au pe 
teritoriul fiecarui Stat contractant drepturi, privilegii si imunitati corespunzatoare, acordate de 
acest stat oricarei alte organizatii internationale si functionarilor ei, iar pe teritoriul Federatiei 
Ruse se mai reglementeaza printr-un acord privind sediul Organizatiei, incheiat intre 
Organizatie si Guvernul Federatiei Ruse. 



Articolul 3 
Consiliul administrativ 

1. Fiecare Stat contractant este prezentat in Consiliul administrativ. Fiecare Stat contractant are 
in Consiliuil administrativ un vot. Cvorumul constituie doua treimi din numarul de State 
contractante. Hotararile se iau in baza consensului sau, daca consensul nu poate fi atins, 
prin simpla majoritate de reprezentanti imputerniciti ai Statelor contractante, parti la votare, 
cu exceptia cazurilor in care prin prezenta Conventie se prevede unanimitatea sau 
majoritatea de doua treimi de voturi. 

2. Consiliul administrativ se convoaca la sedinta ordinara in fiecare an si la sedinta 
extraordinara - la initiativa cel putin a trei State contractante, a Presedintelui Consiliului 
administrativ sau a Presedintelui Oficiului Euroasiatic. Sedintele se convoaca de catre 
Presedintele Consiliului Euroasiatic. 

3. Consiliul administrativ:  
i. aproba Regulile sale de procedura; 
ii. alege Presedintele Consiliului administrativ pe un termen de doi ani; 
iii. numeste Presedintele Oficiului Euroasiatic pe un termen de sase ani; conditiile de 

numire se reglementeaza in contractul intre Organizatie si viitorul Presedinte; 
iv. da recomandari Presedintelui Oficiului Euroasiatic in ceea ce priveste numirea de catre 

Presedinte a Vice-Presedintilor Oficiului Euroasiatic; 
v. aproba acordul privind sediul Organizatiei, incheiat intre Organizatie si Guvernul 

Federatiei Ruse; 
vi. aproba acordurile, incheiate intre Organizatie si statele si organizatiile internationale; 
vii. aproba prin majoritatea de doua treimi de voturi Instructiunile privind brevetele, 

Instructiunile privind finantele si Instructiunile privind administrarea; 
viii. adopta prin majoritatea de doua treimi de voturi bugetul anual, examineaza raportul 

anual si aproba conturile anuale ale Organizatiei; 
ix. efectueaza alte actiuni, orientate spre solutionarea problemelor Organizatiei. 

4. Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (in continuare - OMPI) ia parte la sedintele 
Consiliului administrativ cu drept de vot consultativ in conformitate cu dispozitiile acordului 
incheiat intre Organizatie si OMPI. 

Articolul 4 
Oficiul Euroasiatic 

1. Oficiul Euroasiatic exercita toate functiile administrative ale Organizatiei. El este secretariatul 
Organizatiei. 

2. Presedintele Oficiului Euroasiatic stabileste structura ei si numeste personalul. El poate 
participa la toate sedintele Consiliului administrativ. 

3. Fiecare Stat contractant isi are cota in statele Oficiului Euroasiatic, ea fiind stabilita prin 
Instructiunile privind administratia. 

4. Oficiul Euroasiatic este in orasul Moscova, Federatia Rusa. 

Articolul 5 
Finantele 

1. Organizatia este autofinantata in ceea ce priveste acoperirea cheltuielilor din contul taxelor si 
al altor venituri proprii. Nici un Stat contractant nu poate fi obligat sa plateasca cotizatii 
Organizatiei. 

2. Bugetul Organizatiei este format din urmatoarele surse:  
i. incasari din taxe si plati pentru serviciile prestate de Oficiul Euroasiatic; 
ii. incasari din activitatea editoriala a Oficiului Euroasiatic; 
iii. daruri, mijloace mostenite si subventii transmise Organizatiei; 
iv. rente, procente si diverse beneficii ale Organizatiei. 

3. Surplusul de beneficiu al bugetului Organizatiei in raport cu partea de consum se foloseste 
pentru dezvoltarea Oficiului Euroasiatic. 

4. Acordul privind sediul Organizatiei, mentionat in articolul 3(3)(v), trebuie sa prevada faptul 
ca, in cazurile in care mijloacele financiare ale Organizatiei sunt insuficiente pentru 
activitatea ei, Federatia Rusa acorda Organizatiei avansuri. Cuantumurile acestor avansuri si 
conditiile de acordare a lor in fiecare caz constituie obiect al unor acorduri aparte intre 
Organizatie si Guvernul Federatiei Ruse. 



Partea III 
Normele materiale ale dreptului brevetar 

Articolul 6 
Inventiile brevetabile 

Oficiul Euroasiatic elibereaza brevetul euroasiatic pentru o inventie care este noua, implica o 
activitate inventiva si este susceptibila de aplicare industriala. 

Articolul 7 
Persoanele care au dreptul la brevetul euroasiatic 

1. Dreptul la brevetul euroasiatic apartine inventatorului sau succesorului lui in drepturi. In acest 
caz, daca inventatorul este salariat, dreptul la brevetul euroasiatic se stabileste in 
conformitate cu legislatia statului in care salariatul are locul de baza de munca; daca statul in 
care salariatul are locul de baza de munca nu poate fi stabilit, se aplica principiile legislatiei 
acelui stat, in care patronul isi desfasoara activitatea de antrepriza, in legatura cu care este 
salariatul. 

2. In scopul procedurii la Oficiul Euroasiatic solicitantul se considera ca avand dreptul la 
brevetul euroasiatic. 

Articolul 8 
Dreptul la prioritate 

Dreptul la prioritate se recunoaste in conformitate cu Conventia de la Paris cu privire la protectia 
proprietatii industriale. 

Articolul 9 
Drepturile brevetare 

1. Titularul de brevet euroasiatic are dreptul exclusiv de a exploata, precum si de a autoriza sau 
interzice altora exploatarea inventiei brevetate. 

2. Titularul de brevet euroasiatic isi poate transmite dreptul sau acorda licente pentru el. 
3. Dupa publicarea cererii de brevet euroasiatic de inventie (in continuare - cererea 

euroasiatica) solicitantului i se acorda protectie provizorie in conformitate cu legislatia 
nationala a Statelor contractante. 

Articolul 10 
Intinderea protectiei juridice 

Intinderea protectiei juridice acordate prin brevetul euroasiatic se stabileste prin revendicari. 
Descrierea si desenele servesc numai in scopul explicarii revendicarilor. 

Articolul 11 
Termenul de valabilitate a brevetului euroasiatic 

Termenul de valablitate a brevetului euroasiatic constituie douazeci de ani din data depunerii cererii 
euroasiatice. 

Articolul 12 
Licenta obligatorie 

1. Licenta de exploatare a brevetului euroaisiatic de catre persoanele terte poate fi acordat in 
conformitate cu Conventia de la Paris cu privire la protectia proprietatii industriale de catre 
organe competente ale Statului contractant cu valabilitate pe teritoriul statului in cauza. 

2. Hotararea de acordare a licentei obligatorii poate fi contestata in instante judiciare sau in alte 
organe competente ale Statelor contractante, pe teritoriul carora a fost eliberata licenta 
obligatorie. 



Articolul 13 
Valabilitatea brevetului euroasiatic si realizarea drepturilor 

1. Orice litigiu referitor la valabilitatea brevetului euroasiatic intr-un anumit Stat contractant sau 
la incalcarea brevetului euroasiatic intr-un anumit Stat contractant se solutioneaza in instante 
judiciare nationale sau in alte organe competente ale acestui stat in baza prezentei Conventii 
si a Instructiunilor privind brevetele. Hotararea este in vigoare numai pe teritoriul Statului 
contractant. 

2. Pentru incalcarea brevetului euroasiatic in fiecare Stat contractant se prevede aceeasi 
raspundere civila si penala sau de orice alt ordin, ca si pentru incalcarea brevetului national. 

3. Orice instanta judiciara nationala sau alt organ competent al Statului contractant poate cere 
ca reclamantul sa-i prezinte traducerea brevetului euroasiatic in limba de stat a Statului 
contractant in cauza. 

Articolul 14 
Instructiunile privind brevetele. Norme materiale 

Instructiunile privind brevetele contin amanunte referitoare la normele materiale ale dreptului 
brevetar, inclusiv, in particular, urmatoarele: 

i. stabilirea conditiilor de brevetabilitate a inventiei, inclusiv stabilirea noutatii, activitatii inventive si 
a aplicabilitatii industriale, precum si a conditiilor de dezvaluire a inventiei; 

ii. circumstantele care nu impiedica recunoasterea brevetabilitatii inventiei; 
iii. cerintele de unitate a inventiei; 
iv. stabilirea si valabilitatea dreptului la prioritate; 
v. stabilirea dreptului exclusiv asupra inventiei brevetate; 
vi. dreptul de folosire anterioara; 
vii. explicarea revendicarilor; 
viii. dreptul inventatorului de a fi mentionat in cererea euroasiatica si in brevetul euroasiatic; 
ix. succesiunea in drepturi si alte moduri de transmitere a dreptului la cererea euroasiatica sau la 

brevetul euroasiatic; 
x. caracterul confidential al gestiunii in vederea cererilor euroasiatice. 

Partea IV 
Normele de procedura ale dreptului brevetar 

Articolul 15 
Cererea euroasiatica si acordarea brevetului euroasiatic 

1. Cererea euroasiatica poate fi depusa:  
i. la Oficiul Euroasiatic, luand in considerare prevederile subpunctului (ii) al prezentului 

articol; 
ii. pentru solicitantii Statului contractant cererea euroasiatica se depune prin oficiul national 

al Statului contractant (in continuare - oficiul national), daca aceasta este stipulat in 
legislatia statului in cauza. Cererea euroasiatica depusa prin oficiul national are 
aceleasi consecinte ca si in cazul depunerii in aceeasi zi la Oficiul Euroasiatic, daca 
a fost expediata la Oficiul Euroasiatic in termenul stabilit in Instructiunile privind 
brevetele. Oficiul national verifica conformitatea acestei cereri cu cerintele stabilite 
prin prezenta Conventie si Instructiunile privind brevetele pentru examinarea cererii 
euroasiatice conform elementelor formale si, daca va considera ca cererea 
corespunde cerintelor mentionate, va expedia cererea la Oficiul Euroasiatic pentru 
gestiunea ulterioara. 

2. Daca cererea euroasiatica se depune la Oficiul Euroasiatic, se plateste taxa unica de 
procedura pentru depunerea cererii, documentare, publicare si alte actiuni de procedura. 
Daca cererea euroasiatica se depune prin oficiul national, se plateste taxa pentru verificarea 
cererii in vederea conformitatii cu cerintele examinarii conform elementelor formale si pentru 
expediere, pe cand taxa unica de procedura se plateste Oficiului Euroasiatic la expedierea 
cererii euroasiatice la acest oficiu. 

3. Oficiul Euroasiatic verifica conformitatea cererii euroasiatice cu cerintele formale ale 
Conventiei si ale Instructiunilor privind brevetele si efectueaza documentarea in vederea 



acestei cereri. Conform rezultatelor documentarii se intocmeste un raport de documentare, 
care se expediaza solicitantului. 

4. Oficiul Euroasiatic publica cererea euroasiatica impreuna cu raportul de documentare indata 
dupa expirarea termenului de optsprezece luni din data depunerii ei sau, daca a fost invocata 
prioritatea, din data prioritatii. La cererea solicitantului, Oficiul Euroasiatic publica cererea 
euroasiatica inainte de termenul mentionat. In acest caz raportul de documentare se publica 
separat, la prezentarea lui. 

5. La cererea solicitantului, ea fiind depusa la Oficiul Euroasiatic pana la expirarea termenului 
de sase luni din data publicarii raportului de documentare, Oficiul Euroasiatic efectueaza 
examinarea in fond a cererii euroasiatice. 

6. In cazul depunerii cererii mentionate in punctul (5) al prezentului articol se plateste Oficiului 
Euroasiatic taxa pentru examinare. 

7. Hotararea de acordare sau de neacordare a bevetului euroasiatic se ia din partea Oficiului 
Euroasiatic de catre colegii, fiecare fiind constituita din trei examinatori, acestea fiind 
colaboratori ai Oficiului Euroasiatic, si, daca un alt mod nu a fost acceptat in unanimitate de 
catre Consiliul administrativ, de catre cetatenii diferitor State contractante. 

8. In cazul in care nu se accepta hotararea Oficiului Euroasiatic de neacordare a brevetului 
euroasiatic, solicitantul este in drept, in termen de trei luni din data primirii notificarii privind 
aceasta neacordare, sa depuna la Oficiul Euroasiatic o contestatie care va fi examinata de 
colegiul Oficiului Euroasiatic, format in conformitate cu punctul (7) al prezentului articol. In 
componenta colegiului trebuie sa intre cel putin doi examinatori care anterior nu au luat 
hotararea de fond a prezentei contestatii. 

9. Pentru depunerea contestatiei mentionate in punctul (8) al prezentului articol se plateste taxa 
Oficiului Euroasiatic. 

10. Pentru acordarea brevetului euroasiatic taxa se plateste Oficiului Euroasiatic in termen de 
trei luni din data primirii de catre solicitant a notificarii Oficiului Euroasiatic privind acordarea 
brevetului euroasiatic. 

11. Luand in considerare prevederile articolului 17, brevetul euroasiatic este valabil pe teritoriul 
tuturor Statelor contractante din data publicarii lui. 

12. Orice persoana, care este in drept sa fie reprezentanta in fata oficiului national al unui Stat 
contractant si care este inregistrata la Oficiul Euroasiatic in calitate de mandatar autorizat, 
poate fi reprezentanta in fata Oficiului Euroasiatic. Daca solicitantul nu are domiciliu 
permanent sau sediu permanent pe teritoriul unuia din Statele contractante, el trebuie sa fie 
reprezentat printr-un astfel de mandatar autorizat. Persoanele cu domiciliu permanent sau 
sediu permanent pe teritoriul unuia din Statele contractante, pot depune cereri euroasiatice, 
precum si sa faca afaceri cu Oficiul Euroasiatic atat de sine statator, cat si prin mandatari 
autorizati sau reprezentanti, care nu sunt mandatari autorizati. 

Articolul 16 
Transformarea cererilor euroasiatice in cereri nationale de brevet 

1. Pana la expirarea termenului de sase luni din data primirii de catre solicitant a notificarii 
Oficiului Euroasiatic privind neacordarea brevetului euroasiatic sau din data primirii de catre 
solicitant a notificarii Oficiului Euroasiatic privind satisfacerea contestatiei depuse in 
conformitate cu articolul 15(8), solicitantul poate depune la Oficiul Euroasiatic un demers cu 
indicarea Statelor contractante, in care doreste sa primeasca brevetul conform procedurii 
nationale. 

2. In fiecare Stat contractant, indicat astfel, depozitul national reglementar al cererii nationale, 
depuse la oficiul national, are aceeasi data de depunere si de prioritate, daca aceasta este 
stabilita, ca si a cererii euroasiatice, in vederea careia a fost luata hotararea sus-citata si 
care este obiect al acestui demers, are aceleasi consecinte, prevazute de legislatia nationala 
si vor fi examinate la oficiul national cu conditia ca solicitantul plateste oficiului national toate 
taxele nationale necesare. 

Articolul 17 
Mentinerea in vigoare a brevetelor 

1. Pentru mentinerea in vigoare a brevetului euroasiatic se platesc anual taxe. 
2. (Taxele pentru mentinerea in vigoare a brevetului euroasiatic se platesc anual dupa 

eliberarea lui, la data corespunzatoare cu data depunerii cererii euroasiatice. 
3. Pentru prelungirea termenului de valabilitate a brevetului euroasiatic in fiecare Stat 

contractant titularul de brevet trebuie sa numeasca fiecare Stat contractant, in care doreste 



sa prelungeasca termenul de valabilitate a brevetului. Aceasta indicatie se expedieaza la 
Oficiul Euroasiatic, platind concomitent taxa pentru mentinerea in vigoare a brevetului 
euroasiatic. Aceasta taxa se plateste pentru fiecare Stat contractant indicat. 

Articolul 18 
Taxele 

1. Taxele referitoare la cererea euroasiatica sau la brevetul euroasiatic, precum si toate platile 
pentru serviciile, prestate de Oficiul Euroasiatic, se platesc Oficiului Euroasiatic si, luand in 
considerare prevederile punctului (2) al prezentului articol, apartin Organizatiei. Taxa pentru 
verificarea cererii euroasiatice in vederea conformitatii cu cerintele examinarii conform 
elementelor formale si pentru expediere, taxa fiind mentionata in articolul 15(2), se plateste si 
apartine oficiului national, la care a fost depusa cererea euroasiatica. 

2. Toate taxele pentru mentinerea in vigoare a brevetului euroasiatic se platesc Oficiului 
Euroasiatic. Raportul cotelor de distribuire a taxelor pentru mentinerea in vigoare a brevetului 
euroasiatic intre Organizatie si Statele contractante indicate se stabileste de catre Consiliul 
administrativ prin majoritatea de doua treimi de voturi cu conditia ca cel putin o cincime din 
cuantumul taxei, primite pentru fiecare Stat contractant indicat de catre titularul de brevet, 
apartine Organizatiei; partea ramasa a acestei taxe se transfera la oficiul national al Statului 
contractant indicat. 

3. Cuantumurile taxelor pentru mentinerea in vigoare a brevetului euroasiatic in vederea 
fiecarui Stat contractant se stabilesc de acest stat. Valuta in care trebuie platita taxa pentru 
mentinerea in vigoare a brevetului euroasiatic se stabileste de catre Consiliul administrativ. 

Articolul 19 
Instructiunile privind brevetele. Norme de procedura 

Instructiunile privind brevetele contin amanunte referitoare la procedura euroasiatica de brevete, in 
particular, urmatoarele: 

i. cerintele fata de forma si continutul cererii euroasiatice; 
ii. cerintele fata de mandatarii autorizati, modul atestarii si inregistrarii lor; 
iii. data depunerii; 
iv. calcularea termenelor; 
v. invocarea prioritatii; 
vi. valutele si modul de plata a taxelor; 
vii. modificarea sau rectificarea cererii euroasiatice; 
viii. documentarea si examinarea brevetului; 
ix. documentarea si serviciile informationale ale Oficiului Euroasiatic; 
x. publicarea cererilor si brevetelor euroasiatice; 
xi. Registrul brevetelor euroasiatice; 
xii. Buletinul Oficiului Euroasiatic; 
xiii. conditiile si procedura de anulare administrativa a brevetelor euroasiatice; 
xiv. transformarea cererilor euroasiatice in cereri nationale de brevet; 
xv. aplicarea prevederilor corespunzatoare in cazul existentei mai multor inventatori, solicitanti, 

titulari de brevet sau reprezentanti; 
xvi. contactele Oficiului Euroasiatic cu solicitantii, titularii de brevet, mandatarii autorizati si alte terte 

persoane si modul de familiarizare a persoanelor indicate cu actele Oficiului Euroasiatic. 

Partea V 
Aplicarea tratatului de cooperare internationala in domeniul brevetelor (PCT) 

Articolul 20 
Aplicarea Tratatului de cooperare internationala in domeniul brevetelor 

Tratatul de cooperare internationala in domeniul brevetelor si Instructiunile referitoare la el se aplica 
in cadrul Sistemului Euroasiatic de Brevete, iar in cazul discordantei intre ele si prezenta Conventie si 
Instructiuni se aplica cele dintai. Oficiul Euroasiatic este oficiu receptor, precum si oficiu indicat si 
ales in conformitate cu Tratatul de cooperare internationala in domeniul brevetelor si, conform 
imputernicirii Consiliului administrativ, poate sa ceara statutul de Organ international de documentare 
si Organ de examinare preliminara internationala in conformitate cu Tratatul mentionat. 



Partea VI 
Dispozitii tranzitorii 

Articolul 21 
Documentarea. Colegiile 

1. Conform imputernicirii Consiliului administrativ, Oficiul Euroasiatic poate incheia cu oficiul 
national sau regional de brevete acordul de efectuare, pana va fi necesar, de catre acest 
oficiu national sau regional a documentarii in vederea cererilor euroasiatice cu conditia ca 
oficiul national sau regional este in stare sa efectueze, in toate sau intr-o parte de domenii 
ale tehnicii, documentari de acelasi tip ca si cele efectuate in conformitate cu Tratatul de 
cooperare internationala in domeniul brevetelor. 

2. Pana va fi necesar, colegiile din trei examinatori, mentionate in articolul 15(7), pot fi 
constituite si din examinatorii recomandati de oficiile nationale ale Statele contractante. 

Partea VII 
Diverse dispozitii 

Articolul 22 
Independenta sistemelor nationale de brevete 

1. Prezenta Conventie nu atinge drepturile nici unui Stat contractant de a acorda brevete 
nationale. 

2. Prezenta Conventie nu este o piedica pentru nici un Stat contractant in participarea 
independenta in orice organizatie internationala si in dezvoltarea diferitor forme de 
colaborare internationala in domeniul protectiei proprietatii industriale. 

Articolul 23 
Revizia Conventiei 

1. Prezenta Conventie oricand poate fi revazuta de catre Statele contractante. 
2. Problema convocarii conferintei Statelor contractante in scopul reviziei Conventiei se 

solutioneaza de catre Consiliul administrativ. El, de asemenea, solutioneaza problemele ce 
tin de regulile de procedura si alte amanunte, referitoare la conferintele de revizie. 

Articolul 24 
Reglementarea litigiilor 

In cazul provenirii unui litigiu in ceea ce priveste explicarea sau aplicarea prezentei Conventii, 
Directorul general al OMPI, la cererea uneia din partile litigiului, are rolul de intermediar la 
solutionarea litigiilor. 

Partea VIII 
Serviciile informationale 

Articolul 25 
Difuzarea informatiei brevetare 

1. Fiecare Stat contractant primeste gratuit Buletinul Oficiului Euroasiatic si descrierile cererilor 
si brevetelor euroasiatice. 

2. Luand in considerare punctul (1) al prezentului articol, nici o publicatie a Oficiului Euroasiatic 
nu va fi difuzata gratuit fara autorizatia Consiliului administrativ. 



Partea IX 
Dispozitii finale 

Articolul 26 
Semnarea. Intrarea in vigoare a Conventiei 

1. Prezenta conventie se semneaza in limba rusa. 
2. Membru al prezentei Conventii poate fi orice stat-membru al Organizatiei Natiunilor Unite, 

statul fiind si parte la Conventia de la Paris cu privire la protectia proprietatii industriale si la 
Tratatul de cooperare internationala in domeniul brevetelor. Pentru a deveni parte a 
Conventiei statul trebuie sau sa semneze Conventia sau sa dea la pastrare Gramota de 
ratificare, sau sa dea la pastrare actul de aderare. 

3. In ceea ce priveste prezenta Conventie, nu se admit nici un fel de stipulatii. 
4. Prezenta Conventie intra in vigoare pentru cele trei state, care au semnat-o sau au aderat la 

ea, peste trei luni din data predarii la pastrare Directorului general al OMPI a celui de-al 
treilea din actele sus-citate. In ceea ce priveste orice alt stat, prezenta Conventie intra in 
vigoare dupa predarea la pastrare a Gramotei sale de ratificare sau a actului de aderare. 

Articolul 27 
Denuntarea Conventiei 

Orice Stat contractant poate denunta prezenta Conventie printr-o notificare, expediata Directorului 
general al OMPI. Denuntarea intra in vigoare peste sase luni din data primirii notificarii de catre 
Directorul general al OMPI. 

Articolul 28 
Depozitarul 

Directorul general al OMPI va fi depozitarul prezentei Conventii. 
Intocmit in orasul Moscova la 9 septembrie 1994 intr-un singur exemplar original in limba rusa. 

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan 
Pentru Guvernul Republici Moldova 
Pentru Guvernul Republicii Armenia 
Pentru Guvernul Federatiei Ruse 
Pentru Guvernul Republicii Bielarusi 
Pentru Guvernul Republicii Tadjikistan 
Pentru Guvernul Republicii Georgia 
Pentru Guvernul Turkmenistanului 
Pentru Guvernul Republicii Kazahstan 
Pentru Guvernul Republicii Uzbekistan 
Pentru Guvernul Repulicii Kargastan 
Pentru Guvernul Ucrainei 


