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Chương I. Các kháI niệm 
Điều 1 

  Các khái niệm 

Trong Văn kiện này: 

(i) “Công ước này” dùng để chỉ Văn kiện hiện hành (năm 1991) của Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây 
trồng mới; 

(ii) “Văn kiện năm 1961/1972” dùng để chỉ Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới ngày 2.12.1961, 
được sửa đổi  theo Văn kiện ngày10.11.1972; 

(iii) “Văn kiện năm 1978” dùng để chỉ Văn kiện ngày 23.10.1978 của Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây 
trồng mới 

(iv) “ Nhà tạo giống ” dùng để chỉ: 

-   người đã gây giống, hoặc phát hiện và phát triển một giống cây trồng, 

-  người thuê hoặc trả công cho những người nói trên để gây giống hoặc phát hiện và phát triển một giống 
cây trồng, nếu luật pháp của các Bên ký kết liên quan quy định như vậy, hoặc 

-  người thừa kế hợp pháp của người nêu trên đây, tuỳ trường hợp. 

(v) “Quyền của nhà tạo giống” dùng để chỉ quyền của người tạo ra giống cây trồng được quy định trong Công 
ước này; 

(vi) “Giống cây” dùng để chỉ một nhóm cây thuộc duy nhất một cấp phân loại thực vật thấp nhất, bất kể có đáp 
ứng đầy đủ hay không các điều kiện để công nhận quyền của nhà tạo giống, nhóm cây có thể: 

- được xác định bằng sự thể hiện các tính trạng thu được từ các kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu 
gen đã biết, 

- được phân biệt với các nhóm cây bất kỳ khác bằng sự thể hiện của ít nhất một trong các tính trạng nói 
trên và 

-  được coi là một đơn vị  khi xét đến sự phù hợp về khả năng không thay đổi sau khi nhân giống. 

(vii) “Bên ký kết” dùng để chỉ một Quốc gia hoặc một tổ chức liên chính phủ tham gia Công ước này; 

(viii) “Lãnh thổ” liên quan đến một Bên ký kết dùng để chỉ lãnh thổ của một Quốc gia khi Bên ký kết là một 
quốc gia và lãnh thổ trong đó hiệp ước thành lập tổ chức liên chính phủ được áp dụng khi Bên ký kết là một tổ 
chức liên chính phủ; 

(ix) “Cơ quan có thẩm quyền” dùng để chỉ cơ quan được đề cập đến tại Điều 30(1)(ii); 

(x) “Hiệp hội” dùng để chỉ Hiệp hội bảo hộ giống cây trồng mới được thành lập theo Luật 1961 và được đề 
cập đến trong Văn kiện năm Luật 1972, Luật 1978 và trong Công ước này; 

(xi) “Thành viên của Hiệp hội” dùng để chỉ Quốc gia tham gia Luật 1961/1972 hoặc Luật 1978, hoặc dùng để 
chỉ một Bên ký kết. 

  
3



Chương II. nghĩa vụ chung của các bên ký kết 
Điều 2 

Nghĩa vụ cơ bản của các Bên ký kết 

Mỗi Bên ký kết phải công nhận và bảo hộ quyền của nhà tạo giống. 

Điều 3 
Các chi và loài cây trồng được bảo hộ 

(1) [Các Quốc gia đã là thành viên của Hiệp hội] Mỗi Bên ký kết, nếu đã tham gia Luật 1961/1972 hoặc Luật 
1978, sẽ áp dụng các điều khoản của Công ước này: 

(i) cho tất cả các chi và loài cây trồng áp dụng các quy định của Luật 1961/1972 hoặc Luật 1978 tính tới 
ngày tham gia Công ước này, và, 

(ii) cho tất cả các chi và loài cây trồng, muộn nhất là khi kết thúc thời hạn 5 năm sau ngày nói trên.  

(2) [Các thành viên mới của Hiệp hội] Mỗi Bên ký kết, nếu chưa tham gia Luật 1961/1972 hoặc Luật 1978, sẽ 
áp dụng các điều khoản của Công ước này 

(i) cho tối thiểu 15 chi hoặc loài cây trồng tại thời điểm tham gia Công ước này và, 

(ii) cho tất cả các chi và loài cây trồng muộn nhất là khi kết thúc thời hạn 10 năm kể từ ngày nói trên. 

Điều 4 
Đối xử quốc gia 

(1)[Đối xử] Không ảnh hưởng đến các quyền quy định trong Công ước này, công dân của Bên ký kết cũng 
như các cá nhân định cư tại và pháp nhân có trụ sở đăng ký trên lãnh thổ của Bên ký kết được hưởng sự đối xử 
giống như sự đối xử mà luật của mỗi Bên ký kết khác đã hoặc sẽ dành cho công dân của mình đối với việc công 
nhận và bảo hộ quyền của nhà tạo giống liên quan trong lãnh thổ của mỗi Bên ký kết khác đó, với điều kiện là 
công dân, các cá nhân hoặc pháp nhân đó phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục được áp dụng đối với công dân 
của Bên ký kết  khác nói trên. 

(2)[ “Công dân”] Vì mục địch của khổ trên, từ “công dân” dùng để chỉ công dân của một Quốc gia khi Bên ký 
kết là một Quốc gia, và công dân của các Quốc gia thành viên của tổ chức liên chính phủ khi Bên ký kết là một tổ 
chức liên chính phủ. 
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Chương III. Điều kiện để công nhận quyền của nhà Tạo  giống 
Điều 5 

Điều kiện bảo hộ 

(1)[ Tiêu chuẩn phải đáp ứng] Quyền của nhà tạo giống sẽ được công nhận nếu giống cây 

(i) mới, 

(ii) khác biệt, 

(iii) đồng nhất và 

(iv) ổn định. 

(2)[Các điều kiện khác] Việc công nhận quyền của nhà tạo giống không bị buộc phải tuân theo bất kỳ điều 
kiện khác hoặc bổ sung nào nếu giống cây được xác định bằng một tên gọi phù hợp với các quy định tại Điều 20, 
người nộp đơn đáp ứng các thủ tục theo luật của Bên ký kết và đã nộp đơn cũng như các khoản lệ phí theo quy 
định cho cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết. 

Điều 6 
Tính mới 

(1) [Tiêu chuẩn] Một giống cây trồng được coi là mới nếu vào ngày nộp đơn yêu cầu công nhận quyền của 
nhà tạo giống, vật liệu nhân hoặc vật liệu thu hoạch của giống cây đó chưa được nhà tạo giống hoặc người được 
phép của nhà tạo giống bán hoặc được phân phối bằng cách khác cho người thứ ba nhằm mục đích khai thác 
giống cây theo hoặc được sự đồng ý của nhà tạo giống: 

(i) trên lãnh thổ của Bên ký kết trong vòng một năm trước ngày nộp đơn và  

(ii) trên một lãnh thổ khác với lãnh thổ của Bên ký kết là nơi nộp đơn trong vòng bốn năm trước ngày nộp 
đơn trong trường hợp đối với cây thân gỗ hoặc cây leo thân gỗ hoặc sáu năm trước ngày đó. 

(2)[Các giống cây trồng vừa mới được tạo ra] Nếu một Bên ký kết áp dụng Công ước này cho một chi hoặc 
loài cây trồng mà trước đây chi và loài cây trồng đó chưa được áp dụng theo Công ước này, hoặc theo một Luật 
trước đó, thì có thể coi giống cây vừa mới được tạo ra tồn tại vào ngày mở rộng bảo hộ để đáp ứng điều kiện về 
tính mới được quy định tại khoản (1), ngay cả khi việc bán hoặc phân phối cho người khác như quy định tại 
khoản này được thực hiện trước giới hạn thời gian quy định tại khoản này. 

(3) [“Lãnh thổ” trong một số trường hợp nhất định] Nhằm mục đích của khoản  (1), tất cả các Bên ký kết là 
Quốc gia thành viên của cùng một tổ chức liên chính phủ có thể cùng tiến hành, khi các quy định của tổ chức đó 
đòi hỏi như vậy, nhằm thống nhất các hành động thực hiện trên các lãnh thổ của các Quốc gia thành viên của tổ 
chức đó với các hành động được thực hiện trên các lãnh thổ riêng của các Quốc gia thành viên và nếu làm như 
vậy, các Bên ký kết phải thông báo ngay cho Tổng Thư ký. 

Điều 7 
Tính khác biệt 

Một giống cây trồng được coi là khác biệt nếu giống cây trồng đó có khả năng phân biệt một cách rõ ràng với 
bất kỳ một giống cây nào khác đã được biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm nộp đơn. Đặc biệt, việc nộp đơn 
yêu cầu công nhận quyền của nhà tạo giống hoặc yêu cầu đăng ký vào danh sách chính thức các giống cây ở 
nước bất kỳ sẽ được coi là khiến cho giống cây đó được biết đến rộng rãi từ ngày nộp đơn nếu các đơn này dẫn 
tới việc công nhận quyền của nhà tạo giống hoặc ghi nhận các giống cây đó vào danh sách chính thức các giống 
cây, tuỳ trường hợp. 

Điều 8 
Tính đồng nhất 

Một giống cây trồng được coi là đồng nhất nếu có sự đồng nhất một cách đầy đủ các tính trạng liên quan của 
giống cây trồng đó, trừ những biến dị có thể xảy ra do các đặc điểm cụ thể trong qúa trình nhân giống. 

Điều 9 
Tính ổn định 

Một giống cây trồng được coi là ổn định nếu các tính trạng liên quan của giống cây trồng đó vẫn không thay 
đổi sau quá trình nhân giống lặp lại hoặc vào thời điểm kết thúc mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân 
giống theo chu kỳ nói riêng. 

 

Chương IV. Đơn yêu cầu công nhận quyền của nhà tạo giống 
Điều 10 
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Nộp đơn 

(1) [Nơi nộp đơn đầu tiên] Nhà tạo giống có thể chọn cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết để nộp đơn đầu 
tiên yêu cầu công nhận quyền của mình. 

(2) [Thời gian nộp các đơn tiếp theo] Nhà tạo giống có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của các Bên 
ký kết khác công nhận quyền của mình mà không cần phải chờ cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết cấp 
quyền cho đơn đầu tiên đã nộp.  

(3) [Sự độc lập của bảo hộ] Không một Bên ký kết nào được từ chối công nhận quyền hoặc hạn chế thời hạn 
hiệu lực quyền vì giống cây đó đã không được bảo hộ hoặc đã bị từ chối hoặc hết hạn hiệu lực tại một Quốc gia 
hoặc một tổ chức liên chính phủ bất kỳ nào khác. 

Điều 11 
Quyền ưu tiên 

(1) [Quyền; thời hạn của quyền] Bất kỳ nhà tạo giống nào đã nộp đơn yêu cầu bảo hộ giống cây theo quy định 
tại một trong các Bên ký kết (“đơn đầu tiên”) đều phải được hưởng quyền ưu tiên trong thời hạn 12 tháng cho 
cho việc nộp đơn yêu cầu công nhận quyền của nhà tạo giốn đối với cùng giống cây đó vào cơ quan có thẩm 
quyền của Bên ký kết bất kỳ khác (“đơn tiếp theo”). Thời hạn này được tính từ ngày nộp đơn đầu tiên. Ngày nộp 
đơn phải không được tính vào thời hạn này. 

(2) [Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên] Để được hưởng quyền ưu tiên, trong đơn tiếp theo của mình, nhà tạo 
giống phải yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn đầu tiên. Trong thời hạn muộn nhất là 3 tháng kể từ ngày nhận 
đơn tiếp theo, Cơ quan có thẩm quyền nhận đơn tiếp theo có thể yêu cầu nhà tạo giống cung cấp bản sao các tài 
liệu trong đơn đầu tiên được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và các mẫu hoặc bằng chứng khác xác nhận rằng 
giống cây của cả hai đơn là như nhau. 

(3) [Tài liệu và vật liệu] Nhà tạo giống phải được phép trong thời hạn là 2 năm sau khi kết thúc thời hạn 
hưởng quyền ưu tiên hoặc trong thời gian thích hợp sau khi đơn đầu tiên bị từ chối hoặc rút bỏ để cung cấp cho 
cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết nhận đơn tiếp theo  thông tin, tài liệu hoặc mọi vật liệu cần thiết được quy 
định nhằm thẩm định đơn theo Điều 12 như luật của Bên ký kết đó đã quy định. 

(4) [Các sự kiện xảy ra trong thời hạn] Các sự kiện xảy ra trong thời hạn quy định tại khoản (1), chẳng hạn 
như nộp một đơn khác hoặc công bố hoặc sử dụng giống cây là đối tượng của đơn đầu tiên không bị coi là căn 
cứ để từ chối đơn tiếp theo. Các sự kiện như vậy cũng không phát sinh quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào. 

Điều 12 
Thẩm định đơn 

Bất cứ quyết định nào công nhận quyền của nhà tạo giống đều phải được thẩm định theo các điều kiện quy 
định tại các điều từ Điều 5 đến Điều 9. Trong quá trình thẩm định, cơ quan có thẩm quyền có thể gieo trồng hoặc 
yêu cầu gieo trồng giống cây, thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện các khảo nghiệm cần thiết khác, hoặc sử dụng 
các kết quả khảo nghiệm sinh trưởng hoặc thử nghiệm đã được thực hiện trước đó. Nhằm mục đích thẩm định, 
cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu nhà tạo giống cung cấp tất cả các thông tin, tài liệu hoặc vật liệu cần thiết. 

Điều 13 
Bảo hộ tạm thời 

Mỗi Bên ký kết phải quy định các biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích của nhà tạo giống trong thời hạn từ ngày nộp 
hoặc ngày công bố đơn yêu cầu công nhận quyền của nhà tạo giống đến ngày công nhận quyền đó. Các biện 
pháp như vậy phải cho phép nhà tạo giống quyền tối thiểu là được hưởng khoản đền bù tương xứng từ bất kỳ 
người thứ ba nào, trong thời hạn nói trên, thực hiện các hành vi đòi hỏi sự cho phép  của nhà tạo giống như quy 
định tại Điều 14 một khi quyền của nhà tạo giống được công nhận. Bên ký kết có thể quy định rằng các biện pháp 
đã nói trên chỉ được áp dụng đối với  người đã được nhà tạo giống thông báo về việc nộp đơn của mình. 

 

Chương V. Quyền của nhà tạo giống 
Điều 14 

Phạm vi quyền của nhà tạo giống 

(1)[Các hành vi liên quan đến vật liệu nhân giống]  

(a) Phù hợp với các Điều 15 và Điều 16, các hành vi sau đây liên quan đến vật liệu nhân giống của giống 
cây được bảo hộ phải được phép của nhà tạo giống: 

(i) sản xuất hoặc nhân giống, 

(ii) chế biến nhằm mục đích nhân giống, 

(iii) chào bán, 
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(iv)bán hoặc các cách tiếp thị khác, 

(v) xuất khẩu, 

(vi)nhập khẩu, 

(vii)tàng trữ nhằm thực hiện các hành vi bất kỳ nêu tại các điểm từ (i) đến (vi) trên đây 

(b) Nhà tạo giống có thể cho phép người khác thực hiện quyền của mình phù hợp với các điều kiện và 
hạn chế nhất định. 

(2)[Các hành vi liên quan đến vật liệu thu hoạch]  Phù hợp với các Điều 15 và Điều 16, các hành vi được đề 
cập tại các điểm (i) đến (vii) khoản (1)(a) liên quan đến vật liệu thu hoạch, bao gồm cả cây nguyên vẹn và các 
phần của cây thu được bằng cách sử dụng bất hợp pháp vật liệu nhân giống của giống cây được bảo hộ, phải 
được phép của nhà tạo giống trừ trường hợp nhà tạo giống có cơ hội hợp lý để thực hiện quyền của mình liên 
quan đến vật liệu nhân  nói trên. 

(3) [Các hành vi liên quan đến các sản phẩm nhất định] Phù hợp với các Điều 15 và Điều 16, mỗi Bên ký kết 
có thể quy định rằng các hành vi được đề cập tại các điểm từ điểm (i) đến (vii) khoản (1)(a) liên quan đến các sản 
phẩm được làm trực tiếp từ vật liệu thu hoạch của giống cây đã được bảo hộ thuộc phạm vi điều chỉnh của quy 
định tại khoản (2) bằng cách sử dụng bất hợp pháp các vật liệu thu hoạch nói trên phải được phép của nhà tạo 
giống, trừ trường hợp nhà tạo giống có cơ hội hợp lý để thực hiện quyền của mình liên quan đến các vật liệu thu 
hoạch nói trên. 

(4) [Các hành vi bổ sung có thể được] Phù hợp với các Điều 15 và Điều 16, mỗi Bên ký kết có thể quy định 
các hành vi khác với các hành vi được đề cập tại các điểm từ điểm (i) đến (vii) khoản (1)(a) phải được phép của 
nhà tạo giống. 

(5) [Các giống cây có nguồn gốc cơ bản và một và giống cây khác]  

(a) Các quy định của các khoản (1) đến (4) cũng phải được áp dụng đối với: 

(i) các giống cây trồng có nguồn gốc cơ bản từ một giống cây được bảo hộ, khi giống được bảo hộ 
bản thân nó không phải là giống có nguồn gốc cơ bản từ một giống được bảo hộ khác, 

(ii) các giống cây không có khả năng phân biệt một cách rõ ràng theo Điều 7 với giống cây được bảo 
hộ và 

(iii) các giống cây mà việc sản xuất nó đòi hỏi phải sử dụng lặp lại giống cây được bảo hộ. 

(b) Nhằm mục tiêu của tiết (a) (i), một giống cây phải được coi là có nguồn gốc cơ bản từ một giống cây 
khác (“giống cây ban đầu”) khi 

(i) giống cây đó thực chất  bắt nguồn từ giống cây ban đầu hoặc từ giống cây mà bản thân nó thực 
chất bắt nguồn từ giống cây ban đầu khi vẫn giữ lại các biểu hiện của các tính trạng chủ yếu thu được từ kiểu 
gen hoặc phối hợp các kiểu gen của giống cây ban đầu, 

(ii) giống cây đó có khả năng phân biệt một cách rõ ràng với giống cây ban đầu và 

(iii) trừ những khác biệt thu được từ kết quả của tác động, giống cây đó phù hợp với giống cây ban 
đầu về sự biểu hiện các tính trạng thu nhận được từ kiểu gen hoặc sự kết hợp các kiểu gen của giống cây ban 
đầu. 

(c) Các giống cây có nguồn gốc cơ bản có thể thu được, chẳng hạn, bằng cách chọn lọc các sinh vật đột 
biến do tự nhiên hoặc được kích thích, hoặc các phép thế hoặc lựa chọn một phương án riêng từ các cây của 
giống cây ban đầu, lai ngược, hoặc biến đổi bằng công nghệ gen.   

Điều 15 
Các ngoại lệ đối với quyền của nhà tạo giống 

(1)[Các ngoại lệ bắt buộc] Quyền của nhà tạo giống phải không được mở rộng tới: 

(i) các hành vi được thực hiện phục vụ nhu cầu cá nhân và mục đích phi thuơng mại, 

(ii) các hành vi được thực hiện nhằm mục đích thí nghiệm và 

(iii) các hành vi được thực hiện nhằm mục đích lai tạo các giống cây khác và các hành vi được liệt kê tại 
các khoản từ (1) đến (4) Điều 14 liên quan đến các giống cây khác này trừ khi các quy định của khoản (5) Điều 
14 được áp dụng.  

(2) [Các ngoại lệ tuỳ chọn] Không phụ thuộc vào Điều 14, mỗi Bên ký kết có thể, trong giới hạn hợp lý và để 
bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà tạo giống, hạn chế quyền của nhà tạo giống liên quan đến giống cây bất kỳ để 
cho phép nông dân sử dụng sản phẩm thu hoạch được từ việc gieo trồng trên cánh đồng của mình giống cây 
được bảo hộ, giống cây được nêu tại điểm (i) hoặc điểm (ii) tiết (a) khoản (5) Điều 14 nhằm mục đích nhân giống 
trên cánh đồng của mình. 
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Điều 16 
Tình trạng khai thác hết quyền của nhà tạo giống 

(1) [Tình trạng khai thác hết quyền] Quyền của nhà tạo giống không được mở rộng tới các hành vi liên quan 
đến vật liệu bất kỳ của giống cây được bảo hộ hoặc của giống cây theo quy định tại khoản (5) Điều 14 khi chúng 
đã được bán hoặc đưa ra thị trường bởi hoặc được sự đồng ý của nhà tạo giống trong lãnh thổ của Bên ký kết 
liên quan,  hoặc đến vật liệu bất kỳ có nguồn gốc từ vật liệu nói trên, trừ khi các hành vi: 

(i) liên quan đến việc nhân  tiếp giống cây đã được đề cập hoặc 

(ii) liên quan đến việc xuất khẩu các vật liệu của giống cây có khả năng nhân giống vào một nước không 
bảo hộ các giống cây hoặc loài của giống cây đó, trừ khi vật liệu được xuất khẩu cho mục đích tiêu dùng cuối 
cùng. 

(2) [Khái niệm "vật liệu"] Nhằm mục đích của khoản (1), liên quan đến giống cây, “vật liệu” dùng để chỉ:  

(i) vật liệu nhân dưới dạng bất kỳ, 

(ii) vật liệu thu hoạch, gồm cả các cây nguyên vẹn và các phần của cây, và 

(iii) bất kỳ sản phẩm nào được làm trực tiếp từ vật liệu thu hoạch. 

(3) [“Lãnh thổ" trong các trường hợp cụ thể] Nhằm mục đích của khoản (1), tất cả các Bên ký kết là Quốc gia 
thành viên của cùng một tổ chức liên chính phủ có thể cùng tiến hành, khi các quy định của tổ chức đó yêu cầu 
như vậy, nhằm thống nhất hoá các hành động được thực hiện trên các lãnh thổ của các Quốc gia thành viên của 
tổ chức đó với các hành động được thực hiện trên các lãnh thổ riêng của từng Quốc gia thành viên và các Bên 
ký kết phải thông báo ngay cho Tổng thư ký nếu làm như vậy. 

Điều 17 
Hạn chế về thực hiện quyền nhà tạo giống 

(1) [Lợi ích công cộng] Trừ khi được quy định rõ ràng trong Công ước này, không một Bên ký kết nào có thể 
hạn chế việc tự do thực hiện quyền của nhà tạo giống với lý do khác với lý do vì lợi ích công cộng. 

 (2) [Khoản đền bù hợp lý] Khi các hạn chế bất kỳ như vậy được áp dụng thực hiện để cho phép bên thứ ba  
thực hiện  hành vi bất kỳ đòi hỏi phải được sự đồng ý của nhà tạo giống, Bên ký kết liên quan phải tiến hành các 
biện pháp cần thiết để bảo đảm cho nhà tạo giống được nhận một khoản đền bù hợp lý. 

 
Điều 18 

Các biện pháp điều chỉnh thương mại 

Quyền của nhà tạo giống phải độc lập với bất kỳ biện pháp nào được Bên ký kết thực hiện để điều chỉnh việc 
sản xuất, công nhận và đưa ra thị trường vật liệu của giống cây trong lãnh thổ của mình hoặc nhập khẩu hoặc 
xuất khẩu các vật liệu như vậy. Trong mọi trường hợp, các biện pháp như vậy phải không gây ảnh hưởng tới việc 
áp dụng các quy định của Công ước này.  

Điều 19 
Thời hạn bảo hộ quyền của nhà tạo giống 

(1) [Thời hạn bảo hộ] Quyền của nhà tạo giống phải được bảo hộ trong một thời hạn xác định. 

(2) [Thời hạn tối thiểu] Thời hạn nói trên phải không được ngắn hơn 20 năm kể từ ngày công nhận quyền của 
nhà tạo giống. Đối với cây thân gỗ và thân leo, thời hạn nói trên phải không được ngắn hơn 25 năm kể từ ngày 
nói trên. 

Chương VI. tên gọi của giống cây 
Điều 20 

Tên gọi của giống cây 

(1) [Xác định  giống  cây bằng cách đặt tên; sử dụng tên gọi] 

 (a) Một giống cây phải được xác định bằng tên gọi chỉ nguồn gốc của giống cây trồng đó. 

 (b) Phù hợp với khoản (4), mỗi Bên ký kết phải bảo đảm rằng không một quyền  nào về dấu hiệu được 
đăng ký với danh nghĩa là tên gọi của giống cây có thể gây ảnh hưởng tới việc sử dụng tự do các tên gọi gắn với 
giống cây, thậm chí sau khi hết hạn quyền của nhà tạo giống. 

(2) [Các đặc điểm của tên gọi] Một tên gọi phải cho phép nhận ra được giống cây. Tên gọi không được gồm 
toàn các dấu hiệu trừ khi dấu hiệu đó được hình thành trên thực tế để chỉ giống cây đó. Tên gọi phải không có 
khả năng lừa dối hoặc gây nhầm lẫn về các đặc điểm, giá trị hoặc nhận biết giống  cây hoặc nhận biết nhà tạo 
giống. Đặc biệt, tên gọi phải khác biệt với mọi tên gọi dùng để chỉ các giống cây thuộc cùng một loài hoặc thuộc 
các loài gần nhau đang tồn tại trên lãnh thổ của bất kỳ Bên ký kết nào.  

  
8



(3) [Đăng ký tên gọi] Nhà tạo giống phải nộp đơn yêu cầu đăng ký tên gọi của giống cây cho cơ quan có thẩm 
quyền. Nếu tên gọi không đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản (2), cơ quan có thẩm quyền sẽ từ chối đăng 
ký tên gọi đó và yêu cầu nhà tạo giống đệ trình tên gọi mới trong thời hạn quy định. Tên gọi sẽ được cơ quan có 
thẩm quyền đăng ký đồng thời với việc công nhận quyền của nhà tạo giống. 

(4) [Các quyền đã tồn tại trước của bên thứ ba] Quyền đã tồn tại trước của bên thứ ba phải không bị phương 
hại. Nếu vì quyền đã tồn tại trước mà việc sử dụng tên gọi của giống cây bị cấm đối với người phải sử dụng tên 
gọi đó theo quy định của khoản (7), cơ quan có thẩm quyền phải yêu cầu nhà tạo giống đăng ký tên gọi khác cho 
giống cây. 

(5) [Tên gọi như nhau trong tất cả các Bên ký kết] Một giống cây phải được đệ trình cho tất cả các Bên ký kết 
dưới cùng một tên gọi. Cơ quan có thẩm quyền của mỗi Bên ký kết phải đăng ký tên gọi như được đệ trình, trừ 
khi cho rằng tên gọi không phù hợp trong phạm vi lãnh thổ của mình. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm 
quyền phải yêu cầu nhà tạo giống đệ trình một tên gọi khác. 

(6) [Thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền của các Bên ký kết] Cơ quan có thẩm quyền phải bảo đảm 
rằng tất cả các cơ quan có thẩm quyền của các Bên ký kết khác được thông báo về các vấn đề liên quan đến tên 
gọi của giống cây, đặc biệt là việc đệ trình, đăng ký và huỷ bỏ tên gọi. Bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào cũng 
đều có thể gửi ý kiến đánh giá của mình về việc đăng ký tên gọi, nếu có, cho cơ quan có thẩm quyền đã thông 
báo tên gọi đó. 

(7) [Nghĩa vụ sử dụng tên gọi] Bất kỳ người nào trong lãnh thổ của một trong các Bên ký kết chào bán hoặc 
đưa ra thị trường vật liệu nhân của giống cây đang được bảo hộ trong lãnh thổ đó phải có nghĩa vụ sử dụng tên 
gọi của giống cây, thậm chí sau khi kết thúc thời hạn hiệu lực cho quyền của nhà tạo giống, trừ khi theo quy định 
tại  khoản (4) các quyền tồn tại trước ngăn cản việc sử dụng đó. 

(8) [Các chỉ dẫn được sử dụng cùng với các tên gọi] Khi một giống cây được chào bán hoặc đưa ra thị 
trường, phải cho  phép kết hợp nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại hoặc các chỉ dẫn tương tự với tên gọi của 
giống cây đã được đăng ký. Nếu chỉ dẫn như vậy được kết hợp, tên gọi vẫn phải có khả năng nhận biết  một 
cách dễ dàng. 

Chương vii. Huỷ bỏ và đình chỉ quyền của nhà tạo giống 
Điều 21 

Huỷ bỏ quyền của nhà tạo giống 

(1) [Các lý do để huỷ bỏ] Mỗi Bên ký kết phải tuyên bố vô hiệu quyền của nhà tạo giống khi có căn cứ rằng 

(i) các điều kiện được liệt kê tại các Điều 6 hoặc Điều 7 không được thoả mãn tại thời điểm công nhận 
quyền của nhà tạo giống, 

(ii) các điều kiện được liệt kê tại các Điều 8 hoặc Điều 9 không được thoả mãn tại thời điểm công nhận 
quyền, khi việc công nhận quyền chủ yếu căn cứ vào thông tin và tài liệu do nhà tạo giống cung cấp, 

(iii) quyền của nhà tạo giống được trao cho người không có quyền được hưởng, trừ khi quyền này được 
chuyển giao cho người  có quyền hưởng.   

(2) [Loại trừ các lý do khác] Không được tuyên bố quyền của nhà tạo giống là vô hiệu vì các lý do khác với 
những lý do được nêu tại khoản (1). 

Điều 22 
Đình chỉ quyền của nhà tạo giống 

(1)[Các lý do để đình chỉ]  

(a) Mỗi Bên ký kết có thể đình chỉ quyền của nhà tạo giống đã được mình công nhận nếu có cơ sở khẳng 
định rằng các điều kiện quy định tại  Điều 8 hoặc Điều 9 không còn được thoả mãn nữa. 

(b) Ngoài ra, mỗi Bên ký kết có thể đình chỉ quyền của nhà tạo giống đã được mình công nhận nếu sau 
khi được yêu cầu và trong thời hạn quy định mà 

(i) nhà tạo giống không cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền các thông tin, tài liệu hoặc vật liệu được 
coi là cần thiết nhằm xác minh việc duy trì giống cây đó, 

(ii) nhà tạo giống không nộp các khoản lệ phí duy trì hiệu lực quyền của mình, hoặc 

(iii) nhà tạo giống không đệ trình một tên gọi phù hợp khác khi tên gọi của giống cây bị huỷ bỏ sau khi 
công nhận quyền. 

(2) [Loại trừ các lý do khác] Không được tuyên bố đình chỉ quyền của nhà tạo giống với lý do khác với các lý 
do được nêu tại khoản (1). 
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Chương viii. Hiệp hội  
Điều 23 

Các Thành viên 

Các Bên ký kết sẽ là các thành viên của Hiệp hội.

Điều 24 
Tư cách pháp lý và Trụ sở 

(1) [Tư cách pháp lý] Hiệp hội có tư cách pháp nhân. 

(2) [Phạm vi pháp lý] Hiệp hội có các năng lực pháp lý cần thiết trên lãnh thổ của mỗi thành viên và phù hợp 
với luật pháp hiện hành trên lãnh thổ đó để đạt được mục tiêu của Hiệp hội và thực hiện các chức năng của 
mình. 

(3) [Trụ sở] Trụ sở của Hiệp hội và các cơ quan thường trực của Hiệp hội đóng tại Giơ-ne-vơ. 

(4) [Thoả thuận về Trụ sở] Hiệp hội có thoả thuận về trụ sở với Liên bang Thuỵ sỹ. 

Điều 25 
Các cơ quan 

Các cơ quan thường trực của Hiệp hội là Hội đồng và Văn phòng của Hiệp hội. 

Điều 26 
Hội đồng 

(1) [Thành phần] Hội đồng bao gồm các đại diện của các thành viên của Hiệp hội. Mỗi thành viên của Hiệp hội 
phải chỉ định một đại diện tại Hội đồng và một người thay thế. Các đại diện hoặc các người thay thế có thể được 
kèm theo các trợ lý hoặc các cố vấn. 

(2) [Viên chức ] Hội đồng phải bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch thứ nhất trong số các thành viên của 
Hội đồng. Có thể bầu Phó Chủ tịch khác. Phó Chủ tịch thứ nhất sẽ thay thế Chủ tịch nếu Chủ tịch không thể điều 
hành. Nhiệm kỳ của Chủ tịch là 3 năm. 

(3) [Các kỳ họp] Hội đồng phải họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng. Kỳ họp chính thức của Hội đồng 
được tiến hành mỗi năm một lần. Ngoài ra, Chủ tịch có thể triệu tập Hội đồng theo ý mình; Chủ tịch phải triệu tập 
Hội đồng trong thời hạn 3 tháng nếu có một phần ba số thành viên của Hội đồng yêu cầu. 

(4) [Các quan sát viên] Các quốc gia không phải là thành viên của Công ước có thể được mời với tư cách 
quan sát viên trong các cuộc họp của Hội đồng. Các quan sát viên cũng như các chuyên gia khác cũng có thể 
được mời dự các cuộc họp như vậy. 

(5) [Nhiệm vụ] Nhiệm vụ của Hội đồng là: 

(i) nghiên cứu các biện pháp thích hợp để bảo vệ lợi ích và khuyến khích sự phát triển của Hiệp hội; 

(ii) thiết lập các nguyên tắc về thủ tục của Hội đồng; 

(iii) chỉ định Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký nếu thấy cần thiết và xác định thời hạn chỉ định từng chức 
vụ trên; 

(iii) xem xét báo cáo hàng năm về hoạt động của Hiệp hội và đề ra chương trình công tác của Hiệp hội 
trong tương lai; 

(iv) đề ra cho Tổng Thư ký phương hướng cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ của Hiệp hội; 

(v) thiết lập các quy chế về hành chính và tài chính của Hiệp hội; 

(vi) kiểm tra và phê chuẩn ngân sách của Hiệp hội và ấn định phần đóng góp của các thành viên của Hiệp 
hội; 

(vii) kiểm tra và phê chuẩn các quyết toán do Tổng Thư ký đệ trình; 

(viii) ấn định ngày và địa điểm tổ chức các hội nghị  được nêu tại Điều 38 và thực hiện các biện pháp 
chuẩn bị cần thiết; và 

(ix)nói chung là đưa ra tất cả các quyết định nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả của Hiệp hội. 

(6) [Biểu quyết]  

(a) Mỗi thành viên của Hiệp hội là một quốc gia có một quyền biểu quyết trong Hội đồng; 

(b) Bất cứ một Bên ký kết nào là thành viên của tổ chức liên chính phủ có thể, trong phạm vi thẩm quyền 
của mình, thực hiện các quyền biểu quyết của các Quốc gia thành viên của mình. Tổ chức liên chính phủ này 
không dược thực hiện quyền biểu quyết của các Quốc gia thành viên của mình nếu các Quốc gia thành viên đó 
thực hiện quyền biểu quyết và ngược lại. 
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(7) [Đa số] Bất kỳ một quyết định nào của Hội đồng đòi hỏi phải được đa số biểu quyết nhất trí, với điều kiện 
là các quyết định bất kỳ của Hội đồng theo các khoản (5)(ii), (vi) và (vii) và theo Điều 28(3), 29(5)(b) và 38(1) phải 
được 3/4 số biểu quyết nhất trí. Việc vắng mặt không được coi là tham gia biểu quyết. 

Điều 27 
Văn phòng của Hiệp hội   

(1) [Nhiệm vụ và điều hành Văn phòng] Văn phòng phải thực hiện các nhiệm vụ và chức năng được Hội đồng 
giao phó. Văn phòng hoạt động dưới sự điều hành của Tổng Thư ký. 

(2) [Nhiệm vụ của Tổng Thư ký] Tổng Thư ký chịu trách nhiệm trước Hội đồng; Tổng Thư ký có trách nhiệm 
thực hiện các quyết định của Hội đồng. Tổng Thư ký phải đệ trình ngân sách của Hiệp hội cho Hội đồng phê 
chuẩn và có trách nhiệm thực hiện nó. Tổng Thư ký phải làm các báo cáo cho Hội đồng về công tác quản lý của 
mình và các hoạt động và tình hình tài chính của Hiệp hội. 

(3) [Nhân viên] Phù hợp với các quy định của Điều 26(5)(iii), các điều kiện để chỉ định và thuê nhân viên cần 
cho việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Văn phòng phải được ấn định trong các quy định về hành chính và 
tài chính. 

Điều 28 
Ngôn ngữ 

(1) [Các ngôn ngữ sử dụng trong Văn phòng] Tiếng Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha được sử dụng trong Văn 
phòng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng. 

(2) [Ngôn ngữ trong các hội nghị nhất định] Các hội nghị của Hội đồng và các các hội nghị thường kỳ được tổ 
chức bằng 4 thứ tiếng. 

(3) [Các ngôn ngữ bổ sung] Hội đồng có thể quyết định sử dụng các ngôn ngữ bổ sung khác. 

Điều 29 
Tài chính 

(1) [Nguồn thu] Các khoản chi tiêu của Hiệp hội được lấy từ 

(i) các khoản đóng góp hàng năm từ các quốc gia thành viên của Hiệp hội, 

(ii) các khoản tiền thu được từ việc cung cấp các dịch vụ, 

(iii) các khoản thu khác. 

(2) [Các khoản đóng góp: đơn vị]  

(a) Phần đóng góp của mỗi Quốc gia thành viên của Hiệp hội trong số tổng các khoản đóng góp hàng năm 
được xác định bằng thương của tổng số chi tiêu từ các khoản đóng góp của các Quốc gia thành viên với số đơn 
vị đóng góp được áp dụng theo khoản (3). Phần đóng góp nói trên được tính theo quy định tại  khoản (4). 

(b) Số đơn vị đóng góp phải là các số nguyên hoặc là phân số với điều kiện các phân số không được nhỏ 
hơn 1/5. 

(3) [Các khoản đóng góp: phần đóng góp của mỗi thành viên]  

(a) Số đơn vị đóng góp được áp dụng cho mỗi thành viên của Hiệp hội trước đây đã tham gia Luật 
1961/1972 hoặc Luật 1978 vào ngày tham gia Công ước này phải bằng số đơn vị đóng góp được áp dụng cho 
thành viên đó ngay trước ngày nói trên. 

(b) Trong quá trình tham gia Hiệp hội, bất kỳ quốc gia thành viên nào của Hiệp hội phải xác định số đơn vị 
đóng góp áp dụng cho Quốc gia đó trong tuyên bố gửi Tổng Thư ký. 

(c) Một Quốc gia thành viên bất kỳ có thể, vào bất kỳ thời điểm nào, xác định số đơn vị đóng góp  khác với 
số đơn vị đóng góp theo điểm (a) hoặc điểm (b) trong tuyên bố gửi tổng Thư ký. Tuyên bố đó có hiệu lực từ đầu 
năm tiếp theo nếu nó được thực hiện trong thời gian 6 tháng đầu năm. Trường hợp khác, tuyên bố đó sẽ có hiệu 
lực từ  đầu năm thứ hai sau năm nó được thực hiện. 

(4) [ Các khoản đóng góp: tính toán phần đóng góp]  

(a) Đối với mỗi  kỳ tài chính, giá trị tương ứng với một đơn vị đóng góp được xác định bằng cách chia tổng 
giá trị của chi phí trong kỳ đó cho tổng số đơn vị đóng góp áp dụng cho các Quốc gia thành viên của Hiệp hội. 

(b) Giá trị đóng góp của mỗi Quốc gia thành viên được xác định bằng cách nhân giá trị tương ứng của một 
đơn vị đóng góp với số đơn vị đóng góp được áp dụng cho Quốc gia thành viên đó. 

(5) [Nợ khoản đóng góp]  

(a) Quốc gia thành viên của Hiệp hội nợ khoản đóng góp theo điểm (b) có thể không được thực hiện 
quyền biểu quyết của mình trong Hội đồng nếu giá trị của khoản nợ đó tương đương hoặc vượt quá giá trị đóng 
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góp đến hạn đối với cả năm trước. Việc đình chỉ quyền biểu quyết sẽ không loại trừ các nghĩa vụ của các quốc 
gia thành viên đó và các quyền bất kỳ liên quan. 

(b) Hội đồng có thể cho phép Quốc gia thành viên đó tiếp tục thực hiện quyền biểu quyết của mình nếu và 
chừng nào Hội đồng thấy rằng việc nợ khoản đóng góp thực sự là  không thể tránh khỏi hoặc ngoại lệ. 

(6) [Kiểm toán tài chính] Việc kiểm toán được Quốc gia thành viên thực hiện như quy định trong các quy định 
về hành chính và tài chính. Quốc gia thành viên đó nếu chấp thuận sẽ được Hội đồng chỉ định. 

(7) [Các khoản đóng góp của các tổ chức liên chính phủ] Bên ký kết nào là tổ chức liên chính phủ không có 
nghĩa vụ nộp tiền đóng góp. Tuy nhiên, nếu tổ chức đó quyết định nộp tiền đóng góp thì các quy định của các 
khoản từ khoản (1) đến khoản (4) phải được áp dụng một cách phù hợp. 

 

Chương ix. Thi hành Công ước; Các thoả thuận khác 
Điều 30 

Thi hành Công ước 

(1) [Các biện pháp thi hành] Mỗi Bên ký kết phải áp dụng tất cả các biện pháp để thi hành Công ước này;  cụ 
thể, mỗi Bên ký kết phải: 

(i) bảo đảm các chế tài pháp lý đầy đủ để thực thi một cách có hiệu quả quyền của nhà tạo giống; 

(ii) duy trì cơ quan có thẩm quyền có nhiệm vụ công nhận quyền của nhà tạo giống hoặc trao nhiệm vụ đó 
cho một cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết khác. 

(iii) bảo đảm công chúng được thông báo thường xuyên các thông tin về 

- các đơn yêu cầu công nhận quyền của nhà tạo giống, và 

- các tên gọi đã được đệ trình và được chấp thuận. 

(2) [Sự phù hợp của Luật] Khi đệ trình văn kiện chấp thuận, đồng ý, phê chuẩn hoặc tham gia, tuỳ trường 
hợp, mỗi nước thành viên hoặc tổ chức liên chính phủ phải sẵn sàng có đủ điều kiện để đảm bảo các quy định 
của Công ước này được thi hành một cách có hiệu quả theo hệ thống pháp luật của mình. 

Điều 31 
Mối liên hệ giữa các Bên ký kết và các Quốc gia tham gia 

các Luật trước đó 

(1) [Mối liên hệ giữa các Quốc gia tham gia Công ước này] Giữa các quốc gia thành viên của Hiệp hội đã 
tham gia cả Công ước này và bất kỳ Luật nào trước Công ước này, chỉ áp dụng Công ước này.  

(2) [Mối liên hệ nếu có với các Quốc gia không tham gia Công ước này] Bất kỳ Quốc gia thành viên nào không 
tham gia Công ước này có thể tuyên bố trong thông báo gửi cho Tổng Thư ký rằng sẽ áp dụng Luật cuối cùng 
mà mình tham gia trong quan hệ với mỗi thành viên của Hiệp hội đã áp dụng Công ước này.  Từ khi kết thúc thời 
hạn 1 tháng sau ngày gửi thông báo đến khi Quốc gia thành viên đó tuyên bố tham gia Công ước này, thành viên 
của Hiệp hội sẽ áp dụng Luật cuối cùng mà quốc gia bị ràng buộc trong quan hệ với mỗi thành viên của Hiệp hội 
chỉ tham gia Công ước này, ngược lại thành viên của Hiệp hội bị ràng buộc bởi Công ước này phải áp dụng 
Công ước này đối với thành viên của Hiệp hội không bị ràng buộc bởi công ước này. 

Điều 32 
Các thoả thuận đặc biệt 

Các thành viên của Hiệp hội bảo lưu quyền ký kết với nhau các thoả thuận đặc biệt để bảo hộ các giống cây 
với điều kiện các thoả thuận đó không trái với các quy định của Công ước này. 

Chương X. Các ĐIềU KHOảN cuối cùng 
Điều 33 
Ký kết 

Công ước này để ngỏ cho bất kỳ Quốc gia nào là thành viên của Hiệp hội ký từ ngày được thông qua. Thời 
hạn để ngỏ cho việc ký Công ước này được duy trì đến 31/3/1992. 

Điều 34 
 Phê chuẩn, Chấp thuận hoặc Thông qua; Gia nhập 

(1) [Các Quốc gia và các tổ chức liên chính phủ ] 

 (a) Một Quốc gia bất kỳ theo quy định tại Điều này có  thể trở thành thành viên của Công ước này. 

(b) Theo quy định này, một Tổ chức liên chính phủ bất kỳ có thể tham gia Công ước này nếu tổ chức đó 

(i) có thẩm quyền đối với các vấn đề được điều chỉnh bằng Công ước này, 
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(ii) có hệ thống pháp luật riêng đảm bảo công nhận và bảo vệ quyền của nhà tạo giống  ràng buộc tất 
cả các Quốc gia thành viên, và 

(iii) được phép một cách hợp pháp theo các thủ tục nội bộ để tham gia Công ước này. 

(2) [Văn kiện gia nhập] Một Quốc gia bất kỳ đã ký Công ước này sẽ trở thành thành viên của Công ước này 
bằng cách trình một văn kiện phê chuẩn, chấp thuận hoặc thông qua Công ước này. Một Quốc gia bất kỳ chưa 
ký Công ước này và một tổ chức liên chính phủ bất kỳ cũng có thể trở thành thành viên của Công ước này bằng 
cách trình một văn kiện gia nhập Công ước này. Văn kiện phê chuẩn, chấp nhận, thông qua hoặc gia nhập được 
trình cho Tổng Thư ký. 

(3) [ý kiến tư vấn của Hội đồng] Trước khi đệ trình văn kiện gia nhập, một Quốc gia bất kỳ  không là thành 
viên của Hiệp hội và một tổ chức liên chính phủ bất kỳ phải yêu cầu Hội đồng cho ý kiến liên quan đến tính phù 
hợp của luật pháp của mình với các quy định của Công ước này. Nếu như ý kiến tư vấn tích cực thì văn kiện gia 
nhập có thể được đệ trình. 

Điều 35 
Bảo lưu 

(1) [Nguyên tắc] Phù hợp với khoản (2), không cho phép bảo lưu đối với Công ước này. 

(2) [Các ngoại lệ có thể] (a) Không ảnh huởng đến quy định tại khoản (1) Điều 3, nếu Quốc gia nào vào thời 
điểm tham gia Công ước này đã tham gia Luật 1978 và đã bảo hộ các giống cây được sản xuất bằng phương 
pháp vô tính  dưới hình thức quyền sở hữu công nghiệp khác với quyền của nhà tạo giống cây thì Quốc gia đó 
phải có quyền tiếp tục thực hiện như vậy mà không phải áp dụng các quy định của Công ước này cho các giống 
cây đó. 

Bất kỳ Quốc gia nào áp dụng quyền nói trên phải thông báo ngay cho Tổng Thư ký vào thời điểm đệ trình văn 
kiện phê chuẩn, chấp thuận hoặc thông qua. Quốc gia đó có thể huỷ thông báo đó vào bất kỳ thời điểm nào. 

Điều 36 
 Trao đổi thông tin về pháp luật và các chi và  loài cây trồng được bảo hộ; Công bố thông tin  

(1) [Thông báo ban đầu] Tuỳ trường hợp, khi đệ trình văn kiện phê chuẩn, chấp thuận hoặc thông qua Công 
ước này, Quốc gia hoặc tổ chức liên chính phủ phải thông báo cho Tổng Thư ký về 

(i) hệ thống pháp luật điều chỉnh quyền của nhà tạo giống của mình và 

(ii) danh sách các chi và loài cây trồng sẽ được áp dụng các quy định của Công ước này vào ngày bắt đầu 
tham gia Công ước này. 

(2) [Thông báo về các thay đổi] Mỗi Bên ký kết phải lập tức thông báo cho Tổng Thư ký về 

(i) bất kỳ thay đổi nào trong hệ thống pháp luật của mình về điều chỉnh quyền của nhà tạo giống, và 

(ii) bất kỳ sự mở rộng nào về việc áp dụng Công ước này cho các chi và loài cây trồng bổ sung. 

(3) [Công bố thông tin] Trên cơ sở các thông tin nhận được từ các nước thành viên tham gia Công ước này, 
Tổng Thư ký phải công bố thông tin  về: 

(i) hệ thống pháp luật điều chỉnh quyền của nhà tạo giống và bất kỳ thay đổi nào trong hệ thống pháp luật 
đó, 

(ii) danh sách các chi và loài cây trồng được đề cập tại khoản (1) (ii) và bất kỳ sự mở rộng nào được đề 
cập tại khoản (2)(ii).  

Điều 37 
Hiệu lực; Kết thúc việc gia nhập các Văn kiện trước đó 

(1) [Hiệu lực ban đầu]  Công ước này sẽ có hiệu lực một tháng sau khi năm Quốc gia thành viên đệ trình văn 
kiện phê chuẩn, chấp nhận, tán thành hoặc gia nhập, với điều kiện ít nhất có 3 trong số các văn kiện đó do các 
Quốc gia tham gia Luật 1961/1972 hoặc năm 1978 đệ trình. 

(2) [Hiệu lực tiếp theo] Bất kỳ Quốc gia nào không thuộc các Quốc gia nêu ở khoản (1) hoặc tổ chức liên 
chính phủ sẽ trở thành thành viên của Công ước này một tháng sau ngày đệ trình văn kiện phê chuẩn, chấp 
nhận, thông qua hoặc gia nhập, tuỳ trường hợp. 

(3) [Kết thúc việc gia nhập Văn kiện năm 1978] Không một văn kiện gia nhập Luật 1978 nào có thể được đệ 
trình sau khi Công ước này có hiệu lực theo khoản (1), trừ Quốc gia bất kỳ được coi là các nước đang phát triển, 
phù hợp với thực tiễn được xác lập bởi Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, có thể đệ trình văn kiện gia nhập trước 
ngày 31/12/1995, và Quốc gia khác có thể đệ trình văn kiện gia nhập trước ngày 31/12/1993. Các văn kiện gia 
nhập nói trên có thể được đệ trình ngay cả khi Công ước này đã bắt đầu có hiệu lực.  

Điều 38 
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Sửa đổi Công ước 

(1) [Hội nghị] Công ước này có thể được hội nghị các thành viên của Hiệp hội sửa đổi. Việc triệu tập một hội 
nghị như vậy phải được Hội đồng quyết định. 

(2) [Số đại biểu tối thiểu và đa số phiếu] Hội nghị chỉ được tiến hành khi có ít nhất một nửa số thành viên của 
Hiệp hội tham dự. Việc thông qua bất kỳ một sửa đổi nào phải được hơn 3/4  số  Quốc gia thành viên có mặt và 
biểu quyết tại hội nghị. 

Điều 39 

Bãi ước 

(1) [Thông báo] Một Bên ký kết bất kỳ có thể tuyên bố bãi ước Công ước này bằng việc thông báo cho Tổng 
Thư ký. Tổng Thư ký phải lập tức báo cho tất cả các thành viên của Liên minh về việc nhận được thông báo đó. 

(2) [Các Luật trước đó] Thông báo về việc bãi ước Công ước này cũng được coi là một thông báo bãi ước  
bất kỳ Luật nào trước đó mà Bên ký kết bãi ước Công ước này đã bị ràng buộc. 

(3) [Ngày có hiệu lực] Việc bãi ước sẽ có hiệu lực vào cuối năm tiếp theo năm Tổng Thư ký nhận được tuyên 
bố bãi ước. 

(4) [Các quyền có được]  Việc bãi ước không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào có được đối với một giống cây 
theo Công ước này hoặc bất kỳ Luật nào trước đó cho đến ngày việc bãi ước có hiệu lực. 

Điều 40 
Bảo toàn các quyền hiện có 

Công ước này không hạn chế  các quyền của nhà tạo giống đang tồn tại theo luật của các Bên ký kết hoặc 
theo bất kỳ một Luật  nào trước đó hoặc bất kỳ thoả thuận nào khác Công ước này được các thành viên của Hiệp 
hội ký với nhau. 

Điều 41 
Bản gốc và bản chính thức của Công ước 

(1) [Bản gốc] Công ước này được ký một bản duy nhất theo các thứ tiếng Anh, Pháp và Đức. Bản tiếng Pháp 
sẽ được dùng làm căn cứ trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các bản khác nhau. Bản gốc phải được 
nộp lưu chiểu cho Tổng Thư ký. 

(2) [Bản chính thức] Tổng Thư ký, sau khi thảo luận với các Chính phủ liên quan, phải lập các bản chính thức 
Công ước này bằng các thứ tiếng ảrập, Hà lan, ý, Nhật và Tây Ban Nha và bằng các ngôn ngữ khác do Hội đồng 
chỉ định. 

Điều 42 

Chức năng lưu chiểu 

(1) [Chuyển phát các bản sao] Tổng Thư ký phải chuyển phát các bản sao được xác nhận của Công ước này 
cho tất cả các Quốc gia và tổ chức liên chính phủ có mặt tại Hội nghị cấp cao đã thông qua Công ước này và cho 
bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức liên chính phủ nào theo yêu cầu của họ. 

(2) [Đăng ký] Tổng Thư ký phải đăng ký Công ước này với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. 
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