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Про недотримання процедурних строків 

користувачами з України 

 

Шановний Mr. Tang! 

 

 Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної 

власності», яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13.10.2020 № 1267-р виконує функції Національного органу інтелектуальної 

власності, висловлює Вам свою повагу та щиру вдячність за підтримку 

користувачів систем міжнародної охорони об’єктів промислової власності 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), які сьогодні можуть 

зазнавати певних труднощів стосовно дотримання процедурних строків.  

 Розміщена на офіційному вебсайті ВОІВ Заява щодо положень, 

потенційно застосовних до глобальних послуг ВОІВ у сфері інтелектуальної 

власності стосовно України та Російської Федерації 

(https://www.wipo.int/pressroom/en/global_ip_services_joint_statement.html) 

містить вичерпне роз’яснення щодо застосування положень міжнародних 

договорів та інструкцій до них у разі пропущення встановлених строків для 

виконання будь-яких дій у Міжнародному бюро у зв’язку із форс-мажорними 

обставинами. 

 У зв’язку з цим, вважаємо за необхідне поінформувати Міжнародне 

бюро ВОІВ про складнощі, яких зазнають українські користувачі внаслідок 

широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 

24 лютого 2022 року, та про особливості правових обмежень, пов’язаних із 

війною в Україні. 

 У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні введено воєнний 

стан.  

 Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 

18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022 строк дії 

воєнного стану в Україні продовжено до 23.08.2022.  

  

   

 З метою забезпечення оборони держави відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 в Україні проводиться 

загальна мобілізація. 



 Враховуючи це, Торгово-промислова палата України своїм листом від 

28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 підтвердила, що зазначені обставини 

з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, 

невідворотними та об’єктивними обставинами для суб'єктів господарської 

діяльності та фізичних осіб по договору, окремому податковому чи іншому 

зобов’язанню, виконання якого настало згідно з умовами договору, контракту, 

угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання якого стало 

неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних 

обставин (обставин непереборної сили).  

 13.04.2022 в Україні набув чинності Закон України «Про захист 

інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, 

введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти 

України», відповідно до підпункту 1 пункту 1 якого з дня введення в Україні 

воєнного стану зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов’язаних з 

охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур 

набуття цих прав, визначених законами України у сфері інтелектуальної 

власності. 

 З метою забезпечення надійності та стабільності функціонування 

банківської системи в умовах воєнного стану Правління Національного банку 

України прийняло Постанову від 24.02.2022 №18 «Про роботу банківської 

системи в період запровадження воєнного стану», відповідно до пункту 14 якої 

банківським установам забороняється здійснювати транскордонний переказ 

валютних цінностей з України, уключаючи перекази, що здійснюються за 

дорученням клієнтів. 

 У наслідок дії зазначених обмежень валютних операцій, користувачі 

Мадридської системи міжнародної реєстрації торговельних марок не мають 

можливості здійснювати переказ міжнародного мита, що підлягає сплаті у 

зв’язку із міжнародною заявкою чи реєстрацією згідно з Протоколом до 

Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, у швейцарських 

франках на рахунок ВОІВ. 

 Через військову агресію Російської Федерації українці втратили житло 

або були вимушені покинути свої домівки, евакуюватись в більш безпечні 

регіони чи виїхати за кордон, чимало підприємств переміщують виробничі 

потужності та склади із зон бойових дій або припиняють свою роботу. У 

регіонах, де ведуться активні бойові дії, не працює цивільна інфраструктура, 

зокрема, відсутній доступ до засобів поштового та електронного зв’язку. 

 За викладених обставин, відповідно до пункту 1 правила 5 Правил до 

Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – 

Правила) недодержання заявниками, власниками та Відомствами 

передбаченого Правилами строку для виконання будь-якої дії у 

Міжнародному бюро  вважається виправданим, якщо зацікавленою стороною 

будуть надані такі, що задовільнять Міжнародне бюро, докази того, що 

зазначене недодержання строку викликано війною, революцією, цивільними 

заворушеннями, страйком, стихійним лихом, збоями в поштовому 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134


обслуговуванні, доставці або електронному зв'язку через незалежні від 

зацікавленої сторони обставини, або іншими форс-мажорними обставинами. 

 Відповідно до пункту 4 правила 5 недотримання строку може бути 

виправдано лише у тому випадку, якщо докази та дії, згадані у пункті 1, 

отримані Міжнародним бюро та виконані належним чином у найкоротші 

розумні строки, але не пізніше шести місяців після спливу встановленого 

строку. 

 Очевидно, що спрогнозувати тривалість військових дій та існування 

форс-мажорних обставин на території України наразі не можливо. У зв’язку з 

цим, для деяких українських користувачів може бути недостатньо обмеженого 

шістьма місяцями пільгового періоду для виконання належним чином дій у 

Міжнародному бюро, що передбачені Правилами.   

 У зв’язку із зазначеним, звертаємось до Вас із проханням до 

припинення чи скасування воєнного стану в Україні враховувати будь-які 

запити українських заявників, власників та їх представників щодо 

застосування правила 5, що посилаються на обставини, викликані військовою 

агресією Російської Федерації та дією правового режиму воєнного стану на 

території України, вважати зазначені укази Президента України стосовно дії 

воєнного стану в Україні достатніми доказами та не вимагати надання 

додатково доказів на підтвердження таких обставин. 

  

 

З повагою 

 

Т.в.о. Генерального директора     Петро ІВАНЕНКО 
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