
 

Державний департамент інтелектуальної власності 
Інститут інтелектуальної власності і права 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 
ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ 

ВЛАСНІСТЬ 

 

 

Том 3 
Міжнародні договори 

України з питань інтелектуальної 
власності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інститут інтелектуальної власності і права 

Київ 2006 



 2 

 

УДК 347.218/.23(094.4) 

ББК 67.99(2)3(4УКР)3-41 

 

 

 

Законодавство України про інтелектуальну власність. 

Тематична збірка: у 3-х т. 

 

Том 1: Законодавчі акти України про інтелектуальну власність 
/ Упорядники: П.М.Цибульов, А.М.Горнісевич, 
С.М.Болєлий. – К.: Ін-т. інтел. власн. і права, – 2005. - 
152 с. 

 

Том 2: Нормативно-правові акти органів виконавчої влади 
України з питань інтелектуальної власності / 
Упорядники: П.М.Цибульов, А.М.Горнісевич, 
С.М.Болєлий. – К.: Ін-т. інтел. власн. і права, – 2005. - 
404 с. 

 

Том 3: Міжнародні договори України з питань інтелектуальної 
власності / Упорядники: П.М.Цибульов, 
А.М.Горнісевич, С.М.Болєлий. – К.: Ін-т. інтел. власн. і 
права, – 2006. - 442 с. 

 

 

 

 

У збірці наведені нормативно правові акти України про 
інтелектуальну власність: закони, підзаконні акти, міжнародні 
договори, що чинні на момент видання. 

Збірка розрахована на студентів, які навчаються за 
спеціальністю "Інтелектуальна власність", фахівців з питань 
набуття, використання та захисту прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності, а також усіх тих, хто бажає 
підвищити свою компетентність у сфері інтелектуальної 
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ВСТУП 

Україна в політичному плані декларувала вступ до Світової організації торгівлі 
(СОТ) та Європейського Союзу (ЄС), в економічному – проголосила інноваційний шлях 
розвитку. Оскільки підгрунттям будь-якої інновації є інтелектуальна власність, 
необхідно мати нормативно-правову базу, що регулює відносини у цій сфері. Для 
вступу України до СОТ та ЄС, необхідно привести законодавство України з 
інтелектуальної власності у відповідність з Угодою про торговельні аспекти 
інтелектуальної власності, прийнятою СОТ, та правовою системою ЄС. Ось чому йде 
безперервний процес його вдосконалення національного законодавства. 

В міжнародній практиці існує, принаймні, дві основні моделі розвитку інститутів 
права. По-перше, це кодифікація законодавства. По-друге, створення спеціального 
законодавства. 

В Україні після проголошення незалежності спочатку було створене спеціальне 
законодавство з питань інтелектуальної власності, а з 1 січня 2004 р. набув чинності 
Цивільний кодекс України, книга четверта якого має назву "Право інтелектуальної 
власності", що можна вважати початком процесу кодифікації законодавства у сфері 
інтелектуальної власності. Крім того, багато норм, що регулюють відносини у цій сфері, 
містяться в інших кодексах та законах України. Тобто, в Україні реалізована змішана 
модель законодавства. 

Оскільки деякі норми Цивільного кодексу України, спеціальних законів з питань 
інтелектуальної власності та окремих норм загальних законів мають розбіжності, 
спостерігається постійний процес удосконалення законодавства України про 
інтелектуальну власність. Якщо взяти до уваги ще й підзаконні акти: правила, порядки, 
інструкції тощо, то навіть юристу буває важко розібратися в усіх тонкощах цього 
законодавства. 

Ця збірка складається з трьох томів. Перший том містить законодавчі акти 
України з питань інтелектуальної власності: наведено витяги з Конституції України, 
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших кодексів. В 
основі цього тому лежать 9 спеціальних законів України про інтелектуальну власність.  

У другому томі наведені підзаконні акти: правила, положення, інструкції тощо, 
яких необхідно додержуватись в процесі набуття, здійснення та захисту прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності. 

У третьому томі зібрані міжнародні договори України з питань інтелектуальної 
власності. Насамперед, це міжнародні договори, що адмініструє Всесвітня організація 
інтелектуальної власності (ВОІВ). Крім цього, до цого тому увійшли деякі інші важливі 
міжнародні договори, учасницею яких є або має намір стати Україна. 

Поза збіркою залишилися окремі норми, що розпорошені в низці законів України. 
Насамперед, це закони України: "Про власність", "Про кінематографію", "Про 
телебачення і радіомовлення", "Про видавничу справу". Укладачі свідомо не включили 
їх до збірки, щоб уникнути занадто великого її обсягу. 

Збірка призначена, насамперед, для студентів і викладачів спеціальності 
"Інтелектуальна власність". Упорядники сподіваються, що це видання буде корисним 
для широкого кола фахівців сфери мистецтва, державних службовців, юристів, 
наукових працівників, а також усіх тих, хто у своїй професійній практиці має справу з 
набуттям, використанням та захистом прав на об’єкти права інтелектуальної власності. 
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Загальна декларація прав людини 
(витяг) 

Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року прийняла і проголосила Загальну декларацію 
прав людини. (Док.ООН/PES/217 А) 

Стаття 27 

… 

2. Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом 
наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є. 

… 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні 
і культурні права 

(витяг) 

(Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР 
N 2148-VІІІ від 19.10.73) 

… 

Стаття 15 

1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на: 

а) участь у культурному житті; 

b) користування результатами наукового прогресу та їх практичне застосування; 

с) користування захистом моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з будь-
якими науковими, літературними чи художніми працями, автором яких вона є. 

2. Заходи, яких повинні вживати держави-учасниці цього Пакту для повного здійснення цього 
права, включають ті, які є необхідними для охорони, розвитку і поширення досягнень науки та культури. 

3. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються поважати свободу, безумовно 
необхідну для наукових досліджень і творчої діяльності. 

4. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають користь, що її дають заохочення і розвиток 
міжнародних контактів та співробітництва в науковій і культурній галузях. 

… 

 

Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН. 

Док. ООН А/RES/2200 А (XXІ) 
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Конвенція про заснування 
Всесвітньої організації інтелектуальної власності

1
 

(підписана в Стокгольмі 14 липня 1967 року та змінена 2 жовтня 1979 року) 

Договаривающиеся стороны,  

желая внести вклад в лучшее взаимопонимание и сотрудничество между государствами в 
интересах их взаимной выгоды на основе уважения суверенитета и равенства,   

стремясь в целях поощрения творческой деятельности содействовать охране интеллектуальной 
собственности во всем мире,   

стремясь модернизировать и сделать более эффективной администрацию Союзов, 
образованных в области охраны промышленной собственности и в области охраны литературных и 
художественных произведений, при полном уважении самостоятельности каждого из Союзов,   

согласились о нижеследующем:  

Статья 1 
Учреждение организации 

Настоящей Конвенцией учреждается Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности.  

Статья 2 
Определения 

В смысле настоящей Конвенции:  

(i) "Организация" означает Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (ВОИС);  

(ii) "Международное бюро" означает Международное бюро по интеллектуальной собственности;  

(iii) "Парижская конвенция" означает Конвенцию по охране промышленной собственности, 
подписанную 20 марта 1883 года, включая любую из ее пересмотренных редакций;  

(iv) "Бернская конвенция" означает Конвенцию по охране литературных и художественных 
произведений, подписанную 9 сентября 1886 года, включая любую из ее пересмотренных редакций;  

(v) "Парижский союз" означает Международный союз, образованный Парижской конвенцией;  

(vi) "Бернский союз" означает Международный союз, образованный Бернской конвенцией;  

(vii) "Союзы" означают Парижский союз, специальные Союзы и специальные Соглашения, 
заключенные в связи с этим Союзом, Бернский союз, а также любое другое международное соглашение, 
призванное содействовать охране интеллектуальной собственности, администрацию по осуществлению 
которого Организация приняла на себя в соответствии со статьей 4 (iii);  

(viii) "интеллектуальная собственность" включает права, относящиеся к:  

 литературным, художественным и научным произведениям,  

 исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам,  

 изобретениям во всех областях человеческой деятельности,  

 научным открытиям,  

 промышленным образцам,  

 товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим 
обозначениям,  

 защите против недобросовестной конкуренции,  

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, 
научной, литературной и художественной областях.  

                                                   
1
 Україна є учасницею Конвенції з 27 травня 1973 р. 



 8 

Статья 3 
Цели организации 

Организация имеет цели:  

(i) содействовать охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества 
государств и в соответствующих случаях во взаимодействии с любой другой международной 
организацией;  

(ii) обеспечивать административное сотрудничество Союзов.  

Статья 4 
Функции 

Для достижения целей, изложенных в статье 3, Организация через свои соответствующие 
органы и при уважении компетенции каждого из Союзов:  

(i) содействует разработке мероприятий, рассчитанных на улучшение охраны интеллектуальной 
собственности во всем мире и на гармонизацию национальных законодательств в этой области;  

(ii) выполняет административные функции Парижского союза, специальных Союзов, 
образованных в связи с этим Союзом, и Бернского союза;  

(iii) может согласиться принять на себя администрацию по осуществлению любого другого 
международного соглашения, призванного содействовать охране интеллектуальной собственности, или 
участвовать в такой администрации;  

(iv) способствует заключению международных соглашений, призванных содействовать охране 
интеллектуальной собственности;  

(v) предлагает свое сотрудничество государствам, запрашивающим юридико-техническую 
помощь в области интеллектуальной собственности;  

(vi) собирает и распространяет информацию, относящуюся к охране интеллектуальной 
собственности, осуществляет и поощряет исследования в этой области и публикует результаты таких 
исследований;  

(vii) обеспечивает деятельность служб, облегчающих международную охрану интеллектуальной 
собственности и в соответствующих случаях осуществляет регистрацию в этой области, а также 
публикует сведения, касающиеся данной регистрации;  

(viii) предпринимает любые другие надлежащие действия.  

Статья 5 
Членство 

(1) Любое государство, являющееся членом какого-либо из Союзов, как они определены в 
статье 2 (vii), может стать членом Организации.  

(2) Членом Организации может стать также любое государство, не являющееся членом какого-
либо из Союзов, при условии, что:  

(i) оно является членом Организации Объединенных Наций, какого-либо из специализированных 
учреждений, находящихся в связи с Организацией Объединенных Наций, или Международного 
агентства по атомной энергии или является стороной Статута Международного суда; или  

(ii) оно приглашено Генеральной Ассамблеей стать стороной настоящей Конвенции.  

Статья 6 
Генеральная Ассамблея 

(1) (a) Учреждается Генеральная Ассамблея, состоящая из государств - сторон настоящей 
Конвенции, которые являются членами какого-либо из Союзов.  

(b) Правительство каждого государства представлено одним делегатом, который может иметь 
заместителей, советников и экспертов.  

(c) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство.  

(2) Генеральная Ассамблея:  

(i) назначает Генерального Директора по представлению Координационного комитета;  
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(ii) рассматривает и утверждает отчеты Генерального Директора, касающиеся Организации, и 
дает ему все необходимые инструкции;  

(iii) рассматривает и утверждает отчеты и одобряет деятельность Координационного комитета и 
дает ему инструкции;  

(iv) принимает двухгодичный бюджет расходов, общих для Союзов;  

(v) одобряет предлагаемые Генеральным Директором мероприятия, касающиеся администрации 
по осуществлению международных соглашений, предусмотренных в статье 4 (iii);  

(vi) принимает финансовый регламент Организации;  

(vii) определяет рабочие языки Секретариата, принимая во внимание практику Организации 
Объединенных Наций;  

(viii) приглашает государства, предусмотренные статьей 5 (2) (ii), стать сторонами настоящей 
Конвенции;  

(ix) определяет, какие государства, не являющиеся членами Организации, и какие 
межправительственные или международные неправительственные организации могут быть допущены 
на ее заседания в качестве наблюдателей;  

(x) выполняет другие надлежащие функции в рамках настоящей Конвенции.  

(3) (a) Каждое государство независимо от того, является ли оно членом одного или более 
Союзов, имеет в Генеральной Ассамблее один голос.  

(b) Половина государств - членов Генеральной Ассамблеи составляет кворум.  

(c) Несмотря на положения подпараграфа (b), если на какой-либо сессии количество 
представленных государств составляет менее половины, но равно или превышает одну треть 
государств - членов Генеральной Ассамблеи, она может принимать решения; однако, все решения 
Генеральной Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к ее собственным Правилам 
процедуры, вступают в силу лишь при соблюдении нижеследующих условий. Международное бюро 
направляет упомянутые решения государствам - членам Генеральной Ассамблеи, которые не были на 
ней представлены, и приглашает их сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, считая с даты 
направления решений, голосуют ли они за эти решения, против них или воздерживаются. Если по 
истечении этого срока количество государств, таким образом проголосовавших или сообщивших, что 
они воздержались, достигнет того количества, которого недоставало для достижения кворума на самой 
сессии, такие решения вступают в силу при условии, что одновременно сохраняется необходимое 
большинство.  

(d) При условии соблюдения положений подпараграфов (e) и (f) Генеральная Ассамблея 
принимает свои решения большинством в две трети поданных голосов.  

(e) Для одобрения мероприятий, касающихся администрации по осуществлению 
международных соглашений, предусмотренных в статье (4) (iii), требуется большинство в три четверти 
поданных голосов.  

(f) Для одобрения соглашения с Организацией Объединенных Наций согласно положениям 
статей 57 и 63 Устава Организации Объединенных Наций требуется большинство в девять десятых 
поданных голосов.  

(g) Для назначения Генерального Директора (параграф (2) (i)), одобрения предлагаемых 
Генеральным Директором мероприятий относительно администрации по осуществлению 
международных соглашений (параграф (2) (v)) и переноса штаб-квартиры (статья 10) необходимое 
большинство голосов должно быть достигнуто не только в Генеральной Ассамблее, но также в 
Ассамблее Парижского союза и Ассамблее Бернского союза.  

(h) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются.  

(i) Делегат может представлять только одно государство и голосовать лишь от его имени.  

(4) (a) Генеральная Ассамблея собирается на очередную сессию каждый второй календарный 
год по созыву Генерального Директора.  

(b) Генеральная Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным 
Директором по требованию Координационного комитета или по требованию одной четверти государств - 
членов Генеральной Ассамблеи.  

(c) Сессии проводятся в штаб-квартире Организации.  
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(5) Государства - стороны настоящей Конвенции, не являющиеся членами какого-либо из 
Союзов, допускаются на заседания Генеральной Ассамблеи в качестве наблюдателей.  

(6) Генеральная Ассамблея принимает свои собственные Правила процедуры.  

Статья 7 
Конференция 

(1) (a) Учреждается Конференция, состоящая из государств сторон настоящей Конвенции, 
независимо от того, являются они членами какого-либо из Союзов или не являются.  

(b) Правительство каждого государства представлено одним делегатом, который может иметь 
заместителей, советников и экспертов.  

(c) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство.  

(2) Конференция:  

(i) обсуждает вопросы, представляющие общий интерес в области интеллектуальной 
собственности, и может принимать рекомендации по таким вопросам с учетом компетенции и 
самостоятельности Союзов:  

(ii) принимает двухгодичный бюджет Конференции;  

(iii) принимает в пределах бюджета Конференции двухгодичную программу юридико-технической 
помощи;  

(iv) принимает поправки к настоящей Конвенции в порядке, предусмотренном статьей 17;  

(v) определяет, какие государства, не являющиеся членами Организации, и какие 
межправительственные и международные неправительственные организации могут быть допущены на 
ее заседания в качестве наблюдателей;  

(vi) выполняет другие надлежащие функции в рамках настоящей Конвенции.  

(3) (a) Каждое государство - член имеет в Конференции один голос.  

(b) Одна треть государств - членов составляет кворум.  

(c) При соблюдении положений статьи 17 Конференция принимает решения большинством в две 
трети поданных голосов.  

(d) Размер взносов государств - сторон настоящей Конвенции, не являющихся членами какого-
либо из Союзов, определяется голосованием, в котором имеют право участвовать только делегаты 
упомянутых государств.  

(e) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются.  

(f) Делегат может представлять только одно государство и голосовать лишь от его имени.  

(4) (a) Конференция собирается на очередную сессию по созыву Генерального Директора в то 
же самое время и в том же самом месте, что и Генеральная Ассамблея.  

(b) Конференция собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным Директором 
по требованию большинства государств - членов.  

(5) Конференция принимает свои собственные Правила процедуры.  

Статья 8 
Координационный Комитет 

(1) (a) Учреждается Координационный комитет, состоящий из государств - сторон настоящей 
Конвенции, которые являются членами Исполнительного комитета Парижского союза, или 
Исполнительного комитета Бернского союза, или обоих этих Исполнительных комитетов. Однако, если 
какой-либо из этих Исполнительных комитетов состоит из более чем одной четверти количества стран - 
членов Ассамблеи, которая их избрала, то такой Исполнительный комитет назначает из числа своих 
членов государства, которые будут членами Координационного комитета, с таким расчетом, чтобы их 
количество не превышало одной четверти, упомянутой выше; при этом подразумевается, что страна, на 
территории которой Организация имеет свою штаб-квартиру, не включается в подсчет при определении 
упомянутой одной четверти.  

(b) Правительство каждого государства - члена Координационного комитета представлено в нем 
одним делегатом, который может иметь заместителей, советников и экспертов.  
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(c) Когда Координационный комитет рассматривает либо вопросы, имеющие прямое отношение к 
программе или бюджету Конференции и ее повестке дня, либо предложения о внесении поправок в 
Конвенцию, затрагивающих права или обязанности государств - сторон настоящей Конвенции, не 
являющихся членами какого-либо из Союзов, одна четверть таких государств участвует в заседаниях 
Координационного комитета с такими же правами, как и члены Координационного комитета. 
Конференция избирает на каждой ее очередной сессии государства для участия в таких заседаниях.  

(d) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство.  

(2) Если другие Союзы, администрацию которых осуществляет Организация, желают быть 
представленными, как таковые, в Координационном комитете, их представители должны быть 
назначены из числа государств - членов Координационного комитета.  

(3) Координационный комитет:  

(i) дает советы органам Союзов, Генеральной Ассамблее, Конференции и Генеральному 
Директору по всем административным, финансовым и другим вопросам, представляющим общий 
интерес для двух или более Союзов, или одного или более Союзов и Организации, в частности, по 
бюджету расходов, общих для Союзов;  

(ii) подготавливает проект повестки дня Генеральной Ассамблеи;  

(iii) подготавливает проект повестки дня, а также проекты программы и бюджета Конференции;  

(iv) исключен;  

(v) до истечения срока полномочий Генерального Директора или когда пост Генерального 
Директора становится вакантным, представляет кандидата для назначения его на этот пост 
Генеральной Ассамблеей; если Генеральная Ассамблея не назначит этого кандидата, 
Координационный комитет представляет другого кандидата; эта процедура повторяется до тех пор, 
пока, наконец, кандидат не будет назначен Генеральной Ассамблеей;  

(vi) если пост Генерального Директора становится вакантным в период между двумя сессиями 
Генеральной Ассамблеи, назначает Исполняющего обязанности Генерального Директора на срок до 
вступления в должность нового Генерального Директора;  

(vii) выполняет все другие функции, возложенные на него в соответствии с настоящей 
Конвенцией.  

(4) (a) Координационный комитет собирается на очередные сессии один раз в год по созыву 
Генерального Директора. Как правило, Комитет собирается в штаб-квартире Организации.  

(b) Координационный комитет собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным 
Директором либо по его собственной инициативе, либо по просьбе Председателя, либо по требованию 
одной четверти членов Координационного комитета.  

(5) (a) Каждое государство независимо от того, является ли оно членом одного или обоих 
Исполнительных комитетов, упомянутых в параграфе (1) (a), имеет в Координационном комитете один 
голос.  

(b) Половина членов Координационного комитета составляет кворум.  

(c) Делегат может представлять только одно государство и голосовать лишь от его имени.  

(6) (a) Координационный комитет выражает свое мнение и принимает решения простым 
большинством поданных голосов. Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются.  

(b) Если даже достигнуто простое большинство, любой член Координационного комитета 
немедленно после голосования может потребовать, чтобы был проведен специальный подсчет голосов 
следующим образом: составляются два отдельных списка с указанием соответственно названий стран - 
членов Исполнительного комитета Парижского союза и Исполнительного комитета Бернского союза; 
голос каждого государства вписывается против его названия в каждом списке, где оно занесено. Если 
этот специальный подсчет показывает, что простое большинство не достигнуто в каждом из этих 
списков, предложение не считается принятым.  

(7) Любое государство - член Организации, которое не является членом Координационного 
комитета, может быть представлено на заседаниях Комитета наблюдателями с правом участвовать в 
обсуждении, но без права голоса.  

(8) Координационный комитет принимает свои собственные Правила процедуры.  
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Статья 9 
Международное бюро 

(1) Международное бюро является Секретариатом Организации.  

(2) Международное бюро возглавляется Генеральным Директором, который имеет двух или 
более Заместителей Генерального Директора.  

(3) Генеральный Директор назначается на определенный срок продолжительностью не менее 6 
лет. Он может назначаться вновь на определенные сроки. Сроки первоначального назначения и 
возможных последующих назначений, а также все другие условия назначения определяются 
Генеральной Ассамблеей.  

(4) (a) Генеральный Директор является главным должностным лицом Организации.  

(b) Он представляет Организацию.  

(c) Он отчитывается перед Генеральной Ассамблеей и выполняет ее директивы, касающиеся 
внутренних и внешних дел Организации.  

(5) Генеральный Директор подготавливает проекты бюджетов и программ, а также 
периодические отчеты о деятельности. Он передает их правительствам заинтересованных государств, а 
также компетентным органам Союзов и Организации.  

(6) Генеральный Директор и любой член персонала, назначенный им, участвуют без права 
голоса во всех заседаниях Генеральной Ассамблеи, Конференции, Координационного комитета и 
любого другого комитета или рабочей группы. Генеральный Директор или назначенный им член 
персонала является ex officio секретарем этих органов.  

(7) Генеральный Директор назначает персонал, необходимый для эффективного выполнения 
задач Международного бюро. Он назначает Заместителей Генерального Директора после одобрения 
Координационного комитета. Условия назначения определяются регламентом о персонале, 
утверждаемым Координационным комитетом по предложению Генерального Директора. Важнейшим 
фактором в подборе персонала и определении условий службы является необходимость обеспечения 
высокого уровня работоспособности, компетентности и добросовестности. Должное внимание уделяется 
важности подбора персонала на возможно более широкой географической основе.  

(8) Характер обязанностей Генерального Директора и персонала является исключительно 
международным. При исполнении своих обязанностей они не должны запрашивать или получать 
инструкции от какого бы то ни было правительства или власти за пределами Организации. Они должны 
воздерживаться от любого действия, которое могло бы поставить под сомнение их положение как 
международных должностных лиц. Каждое государство - член обязуется уважать исключительно 
международный характер обязанностей Генерального Директора и персонала и не пытаться влиять на 
них при исполнении ими своих обязанностей.  

Статья 10 
Штаб-квартира 

(1) Штаб-квартира Организации располагается в Женеве.  

(2) Решение о ее переносе может быть принято Генеральной Ассамблеей, как это 
предусмотрено в статье 6 (3) (d) и (g).  

Статья 11 
Финансы 

(1) Организация имеет два отдельных бюджета: бюджет расходов, общих для Союзов, и бюджет 
Конференции.  

(2) (a) Бюджет расходов, общих для Союзов, предусматривает расходы, представляющие 
интерес для нескольких Союзов.  

(b) Этот бюджет финансируется из следующих источников:  

(i) взносов Союзов, причем размер взноса каждого Союза определяется Ассамблеей этого 
Союза с учетом той доли общих расходов, которые производятся в интересах данного Союза;  

(ii) платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, не относящиеся 
непосредственно ни к какому-либо из Союзов, ни к оказанию Международным бюро юридико-
технической помощи;  
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(iii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, не относящихся 
непосредственно к какому-либо из Союзов, или поступлений от передачи прав на такие публикации;  

(iv) даров, завещанных средств и субсидий в пользу Организации, за исключением случаев, 
предусмотренных в параграфе (3) (b) (iv);  

(v) ренты, процентов и других различных доходов Организации.  

(3) (a) Бюджет Конференции предусматривает расходы на проведение сессий Конференции и на 
осуществление программы юридико-технической помощи.  

(b) Этот бюджет финансируется из следующих источников:  

(i) взносов государств - сторон настоящей Конвенции, не являющихся членами какого-либо из 
Союзов;  

(ii) отчислений Союзов в данный бюджет, причем размер отчисления каждого Союза 
определяется Ассамблеей этого Союза и любой Союз может воздержаться от отчисления в упомянутый 
бюджет;  

(iii) средств, получаемых за услуги, оказываемые Международным бюро в области юридико-
технической помощи;  

(iv) даров, завещанных средств и субсидий в пользу Организации для целей, предусмотренных 
подпараграфом (a).  

(4) (a) Для определения своего взноса в бюджет Конференции каждое государство - сторона 
настоящей Конвенции, не являющееся членом какого-либо из Союзов, относится к определенному 
классу и уплачивает свой годовой взнос на основе следующим образом установленного числа единиц:  

Класс A ____________ 10  

Класс B ____________ 3  

Класс C ____________ 1  

(b) Каждое такое государство одновременно с осуществлением действий, предусмотренных в 
статье 14 (1), указывает класс, к которому оно желает быть отнесенным. Любое такое государство может 
изменить класс. Если государство выбирает более низкий класс, оно должно заявить об этом на 
очередной сессии Конференции. Любое такое изменение вступает в действие с начала календарного 
года, следующего за сессией.  

(c) Годовой взнос каждого такого государства равен сумме, относящейся так же к общей сумме 
подлежащих уплате в бюджет Конференции взносов всех таких государств, как количество его единиц 
относится к общему количеству единиц всех упомянутых государств.  

(d) Взносы уплачиваются с первого января каждого года.  

(e) Если бюджет не принят до начала нового финансового периода, то в соответствии с 
финансовым регламентом используется бюджет на уровне предыдущего года.  

(5) Любое государство - сторона настоящей Конвенции, не являющееся членом какого-либо из 
Союзов, у которого имеется задолженность по уплате финансовых взносов, предусмотренных в 
настоящей статье, а также любое государство - сторона настоящей Конвенции, являющееся членом 
какого-либо из Союзов, у которого имеется задолженность по уплате своих взносов в любой из Союзов, 
утрачивает право голоса в органах Организации, членом которых оно является, если сумма его 
задолженности равна или превышает сумму причитающихся с него взносов за два полных предыдущих 
года. Однако любой из этих органов может разрешить такому государству пользоваться правом голоса, 
если и до тех пор пока он убежден, что просрочка платежа произошла при исключительных и 
неизбежных обстоятельствах.  

(6) Размер платежей, причитающихся за предоставляемые Международным бюро услуги в 
области юридико-технической помощи, устанавливается Генеральным Директором и докладывается 
Координационному комитету.  

(7) Организация с одобрения Координационного комитета может получать дары, завещанные 
средства и субсидии непосредственно от правительств, государственных и частных организаций, 
ассоциаций или лиц.  

(8) (a) Организация имеет фонд оборотных средств, который составляется из разового платежа, 
осуществляемого Союзами и каждым государством - стороной настоящей Конвенции, которое не 
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является членом какого-либо из Союзов. Если фонд оборотных средств становится недостаточным, 
решается вопрос о его увеличении.  

(b) Размер разового платежа каждого Союза и его возможное участие в увеличении фонда 
определяется Ассамблеей Союза.  

(c) Размер разового платежа каждого государства - стороны настоящей Конвенции, не 
являющегося членом какого-либо из Союзов, и его доля в любом увеличении фонда пропорциональны 
годовому взносу этого государства за тот год, в который образован фонд или принято решение о его 
увеличении. Эта пропорция и условия платежа устанавливаются по предложению Генерального 
Директора Конференцией после того, как она заслушает мнение Координационного комитета.  

(9) (a) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом с государством, на территории которого 
Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в случаях, когда фонд оборотных 
средств оказывается недостаточным, такое государство предоставляет авансы. Суммы этих авансов и 
условия, на которых они предоставляются, в каждом случае являются предметом особого соглашения 
между таким государством и Организацией. До тех пор, пока такое государство - сторона связано 
обязательством предоставлять авансы, оно имеет одно место ex officio в Координационном комитете.  

(b) Как государство, упомянутое в подпараграфе (a), так и Организация имеют право путем 
письменного уведомления денонсировать обязательство о предоставлении авансов. Денонсация 
вступает в действие через три года после окончания того года, в который было сделано уведомление.  

(10) Ревизия счетов осуществляется одним или более государствами - членами или внешними 
ревизорами, как предусмотрено в финансовом регламенте. Они назначаются с их согласия Генеральной 
Ассамблеей  

Статья 12 
Правоспособность; привилегии и иммунитеты 

(1) Организация пользуется на территории каждого государства члена в соответствии с законами 
этого государства такой правоспособностью, которая необходима для достижения целей Организации и 
осуществления ее функций.  

(2) Организация заключает соглашения о штаб-квартире с Швейцарской Конфедерацией и с 
любым другим государством, в котором впоследствии может быть расположена штаб-квартира.  

(3) Организация может заключать двусторонние или многосторонние соглашения с другими 
государствами - членами с целью обеспечить Организации, ее официальным лицам и представителям 
всех государств - членов такие привилегии и иммунитеты, которые могут быть необходимы для 
достижения ее целей и осуществления функций.  

(4) Генеральный Директор может вести переговоры и после одобрения Координационного 
комитета заключает и подписывает от имени Организации соглашения, упомянутые в параграфах (2) и 
(3).  

Статья 13 
Отношения с другими организациями 

(1) Организация, если это целесообразно, устанавливает рабочие отношения и сотрудничает с 
другими межправительственными организациями. Любое генеральное соглашение об этом, достигнутое 
с такими организациями, заключается Генеральным Директором после одобрения Координационного 
комитета.  

(2) Организация может по вопросам своей компетенции проводить соответствующие 
мероприятия по консультациям и сотрудничеству с международными неправительственными 
организациями, а также с согласия заинтересованных правительств с национальными организациями, 
правительственными или неправительственными. Такие мероприятия проводятся Генеральным 
Директором после одобрения Координационного комитета.  

Статья 14 
Подписание, ратификация Конвенции и присоединение к ней 

(1) Государства, упомянутые в статье 5, могут стать сторонами настоящей Конвенции и членами 
Организации путем:  

(i) подписания Конвенции без оговорки о ратификации;  
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(ii) подписания с оговоркой о ратификации, после которого последует депонирование 
ратификационной грамоты; или  

(iii) депонирования акта о присоединении.  

(2) Несмотря на любое другое положение настоящей Конвенции, государство - сторона 
Парижской конвенции, Бернской конвенции или обеих этих конвенций может стать стороной настоящей 
Конвенции только, если оно одновременно ратифицирует или присоединяется или если оно уже 
ратифицировало или присоединилось:  

 либо к Стокгольмскому акту Парижской конвенции в целом или только с изъятием, 
предусмотренным в его статье 20 (1) (b) (i);  

 либо к Стокгольмскому акту Бернской конвенции в целом или только с изъятием, 
предусмотренным в его статье 28 (1) (b) (i).  

(3) Ратификационные грамоты или акты о присоединении депонируются у Генерального 
Директора.  

Статья 15 
Вступление в силу Конвенции 

(1) Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца после того, как десять государств - 
членов Парижского союза и семь государств - членов Бернского союза предприняли действия, 
предусмотренные в статье 14 (1); при этом понимается, что, если государство является членом обоих 
Союзов, оно будет засчитано в обеих группах. На эту же дату Конвенция вступает в силу также в 
отношении государств, которые, не являясь членами ни одного из двух Союзов, предприняли действия, 
предусмотренные в статье 14 (1), не позднее, чем за три месяца до этой даты.  

(2) В отношении любого другого государства настоящая Конвенция вступает в силу через три 
месяца после даты, на которую такое государство предприняло действия, предусмотренные в статье 14 
(1).  

Статья 16 
Оговорки 

Никакие оговорки в отношении настоящей Конвенции не допускаются.  

Статья 17 
Поправки 

(1) Предложения о внесении поправок в настоящую Конвенцию могут быть сделаны по 
инициативе любого государства - члена Организации, по инициативе Координационного комитета или 
Генерального Директора. Такие предложения направляются Генеральным Директором государствам - 
членам Организации по меньшей мере за шесть месяцев до рассмотрения их Конференцией.  

(2) Поправки принимаются Конференцией. В случае, когда принятие поправки затронуло бы 
права и обязанности государств сторон настоящей Конвенции, не являющихся членами какого-либо из 
Союзов, такие государства также участвуют в голосовании. По всем остальным предлагаемым 
поправкам голосуют только государства стороны настоящей Конвенции, являющиеся членами какого-
либо из Союзов. Поправки принимаются простым большинством голосов при условии, что Конференция 
голосует только по таким предложениям о поправках, которые предварительно были приняты 
Ассамблеей Парижского союза и Ассамблеей Бернского союза в соответствии с правилами, 
применяющимися в каждой из них в отношении принятия поправок к административным положениям их 
соответствующих конвенций.  

(3) Любая поправка вступает в силу через месяц после того, как письменные уведомления о ее 
принятии, осуществленном в соответствии с конституционной процедурой каждого государства, 
получены Генеральным Директором от трех четвертей государств членов Организации, имевших право 
голосовать по предложению о поправке согласно параграфу (2) во время принятия этой поправки 
Конференцией. Принятые таким образом поправки обязательны для всех государств, которые являются 
членами Организации в то время, когда поправка вступает в силу, или которые становятся ее членами 
после этой даты, при условии, что любая поправка, увеличивающая финансовые обязательства 
государств - членов, является обязательной только для тех государств, которые уведомили о принятии 
ими такой поправки.  
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Статья 18 
Денонсация 

(1) Любое государство - член может денонсировать настоящую Конвенцию путем нотификации, 
адресованной Генеральному Директору.  

(2) Денонсация вступает в действие по истечении шести месяцев с даты получения такой 
нотификации Генеральным Директором.  

Статья 19 
Уведомления 

Генеральный Директор уведомляет правительства всех государств - членов:  

(i) о дате вступления в силу настоящей Конвенции;  

(ii) о подписаниях или депонировании ратификационных грамот или актов о присоединении;  

(iii) о принятии любой поправки к настоящей Конвенции и дате, на которую такая поправка 
вступает в силу;  

(iv) о денонсациях настоящей Конвенции.  

Статья 20 
Заключительные положения 

(1) (a) Настоящая Конвенция подписывается в единственном экземпляре на английском, 
испанском, русском и французском языках, причем каждый текст равно аутентичен, и сдается на 
хранение Правительству Швеции.  

(b) Настоящая Конвенция открыта для подписания в Стокгольме до 13 января 1968 года.  

(2) Тексты официальных переводов будут выработаны Генеральным Директором после 
консультаций с заинтересованными правительствами на немецком, итальянском и португальском 
языках и таких других языках, какие определит Конференция.  

(3) Генеральный Директор высылает две должным образом заверенные копии настоящей 
Конвенции и каждой поправки, принятой Конференцией, правительствам государств - членов 
Парижского или Бернского союзов, правительству каждого государства, когда оно присоединяется к 
настоящей Конвенции, а также по запросу правительству любого другого государства. Копии 
подписанного текста Конвенции, высылаемые правительствам, заверяются Правительством Швеции.  

(4) Генеральный Директор зарегистрирует настоящую Конвенцию в Секретариате Организации 
Объединенных Наций.  

Статья 21 
Переходные положения 

(1) До вступления в должность первого Генерального Директора ссылки в настоящей Конвенции 
на Международное бюро или на Генерального Директора считаются ссылками на Объединенные 
Международные бюро по охране промышленной, литературной и художественной собственности 
(называемые также Объединенными международными бюро по охране интеллектуальной 
собственности (БИРПИ)), или на их Директора, соответственно.  

(2) (a) Государства, которые являются членами какого-либо из Союзов, но не стали сторонами 
настоящей Конвенции, могут в течение пяти лет с даты вступления в силу настоящей Конвенции, если 
они этого пожелают, пользоваться такими же правами, как если бы они были сторонами настоящей 
Конвенции. Любое государство, желающее пользоваться такими правами, уведомляет об этом 
Генерального Директора в письменном виде; такое уведомление действует с даты его получения. Такие 
государства считаются членами Генеральной Ассамблеи и Конференции до истечения упомянутого 
периода.  

(b) По истечении этого пятилетнего периода такие государства утрачивают право голоса в 
Генеральной Ассамблее, Конференции и Координационном комитете.  

(c) Став сторонами настоящей Конвенции, такие государства вновь получают право голоса.  

(3) (a) До тех пор, пока имеются государства - члены Парижского или Бернского союзов, которые 
еще не стали сторонами настоящей Конвенции, Международное бюро и Генеральный Директор 
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функционируют также в качестве Объединенных международных бюро по охране промышленной, 
литературной и художественной собственности и их Директора, соответственно.  

(b) Персонал, занятый в указанных Бюро на дату вступления в силу настоящей Конвенции, во 
время переходного периода, упомянутого в подпараграфе (a), считается также занятым в 
Международном бюро.  

(4) (a) Как только все государства - члены Парижского союза становятся членами Организации, 
права, обязанности и имущество Бюро этого Союза переходят к Международному бюро Организации.  

(b) Как только все государства - члены Бернского союза становятся членами Организации, 
права, обязанности и имущество Бюро этого Союза переходят к Международному бюро Организации. 
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Всемирная декларация по интеллектуальной собственности 

Одобрена Консультативным комитетом по вопросам политики 
Всемирной организации интеллектуальной собственности 

26 июня 2000 г. 

1. Преамбула 

(і) Сознавая положение Всемирной организации интеллектуальной собственности как 
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций с главной 
ответственностью за содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире;  

(іі) Поощряя усилия Всемирной организации интеллектуальной собственности по обеспечению 
большей открытости, транспарентности и ясности в своей работе;  

(ііі) Понимая, что в двадцать первом веке мир станет свидетелем ускоренной интеграции 
экономики различных стран и развития общества, основанного на знаниях, и что в таких 
условиях интеллектуальная собственность будет играть большую роль в 
жизнедеятельности человека, чем когда-либо раньше за всю его историю;  

(іv) Уверенный в универсальной значимости интеллектуальной собственности и прав 
интеллектуальной собственности;  

(v) Памятуя о проходящих дискуссиях по многим актуальным и важным вопросам, связанным с 
интеллектуальной собственностью, включая биотехнологию, биоразнообразие, 
традиционные знания, киберсквоттинг в области названий доменов и доступ к 
фармацевтической продукции;  

(vі) Подтверждая решающую роль интеллектуальной собственности в развитии природных, 
экономических и людских ресурсов и в охране культурного разнообразия;  

(vіі) Убежденный в необходимости обеспечения того, чтобы развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой были в полной мере интегрированы в международную систему 
интеллектуальной собственности и тем самым получили возможность всесторонне 
пользоваться преимуществами этой системы; и  

(vііі) Полный решимости дойти до сознания всех людей в мире и информировать их об 
экономическом, социальном и культурном значении интеллектуальной собственности и прав 
интеллектуальной собственности, и, в частности, об их потенциальной возможности 
способствовать повышению благосостояния всех народов  

Консультативный комитет по вопросам политики Всемирной организации интеллектуальной 
собственности принял решение в этот год, находящийся на стыке тысячелетий, и по случаю тридцатой 
годовщины Всемирной организации интеллектуальной собственности высказать с помощью этой 
Декларации в интересах всех авторов и пользователей интеллектуальной собственности свою 
убежденность в основополагающей ценности для всего человечества интеллектуальной собственности 
и прав интеллектуальной собственности.  

2. Используемые понятия  

(і) В настоящей Декларации термин "интеллектуальная собственность" означает любую 
собственность, признаваемую по общему согласию в качестве интеллектуальной по 
характеру и заслуживающей охраны, включая, но не ограничиваясь научными и 
техническими изобретениями, литературными или художественными произведениями, 
товарными знаками и указателями деловых предприятий, промышленными образцами и 
географическими указаниями.  

(іі) В настоящей Декларации термин "права интеллектуальной собственности" означает по 
существу права, закрепленные в статье 27 Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Организацией Объединенных Наций в 1948 г., и, в частности, что:  

"Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, 
наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами".  

и  
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"Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, 
являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором 
которых он является".  

(ііі) В настоящей Декларации термин "автор" означает любое лицо или группу лиц, действующих 
независимо или под эгидой какой-либо правительственной или неправительственной 
организации с целью получения прибыли или по каким-либо другим основаниям, 
ответственных за творчество в любой области, включая науку и технику, искусство, включая 
исполнительское искусство и результат деятельности некоторых категорий производителей, 
таких как производители фонограмм и вещательные организации, товарные знаки, 
указатели деловых предприятий, промышленные образцы и развитие географических 
указаний.  

(іv) В настоящей Декларации термин "пользователь" означает любое лицо или группу лиц, 
действующих независимо или под эгидой какой-либо правительственной или 
неправительственной организации с целью получения прибыли или по каким-либо другим 
основаниям, отвечающих за использование или потребление результатов творческого труда 
в любой области, включая, в частности, те из них, которые упоминаются в статье 2(ііі), 
выше.  

3. Ценность интеллектуальной собственности 

(і) Исторически интеллектуальная собственность была и остается одним из основных и 
необходимых элементов прогресса и развития всего человечества.  

(іі) От самых первых орудий доисторической эпохи до колеса, китайских счетов, печатной 
машины, сирийской астролябии, телескопа, использования электричества, двигателя 
внутреннего сгорания, пенициллина, компьютера и многих других изобретений именно 
изобретательность авторов позволила человечеству достигнуть нынешнего уровня 
технического прогресса.  

(ііі) От самых ранних ритуалов доисторической эпохи, первой музыки и танцев, похоронных 
обрядов, наскальных рисунков, письменного слова, фольклора и театрального 
представления до использования современных технологий, таких как фонограмма, 
кинопленка, беспроволочное вещание, программное обеспечение и цифровая запись, 
человечество идентифицировало себя через посредство культурного творчества и его 
выражений в виде художественных произведений и исполнений, которые могут быть 
описаны в качестве интеллектуальной собственности.  

(іv) От первых меток на глиняных изделиях, которые указывали на авторство и репутацию 
первых гончаров Месопотамии, до современных товарных знаков, которые мы знаем в наши 
дни, включая те указатели деловых предприятий, которые известны в качестве названий 
доменов в Іnternet, и те, которые признаны в качестве географических указаний, 
человечество полагалось на системы надежного и точного обозначения.  

(v) От первых промышленных образцов ткачей и гончаров до промышленных образцов 
современного изготовителя дизайнеры-авторы обогатили и повысили благодаря своей 
изобретательности качество повседневной жизни всего человечества.  

(vі) В общем целом, и, в частности, в контексте развития, интеллектуальная собственность 
важна для любого плана по обеспечению образования для всех, причем следует упомянуть 
особо исключительные возможности Іnternet для подготовки людских ресурсов.  

(vіі) Интеллектуальная собственность также важна для усилий по охране окружающей среды при 
решении проблем нехватки продовольствия, воды и энергии и для борьбы с заболеваниями.  

(vііі) Интеллектуальная собственность может играть полезную роль в дополнительном 
финансовом стимулировании ученых и исследовательских институтов, включая 
университеты, и может таким образом внести свой вклад в деятельный цикл накопления 
знаний и обмена ими.  

4. Ценность прав интеллектуальной собственности 

(і) Права интеллектуальной собственности стимулируют авторов и обеспечивают на равной 
основе доступ пользователей к благам творческой деятельности.  

(іі) Права интеллектуальной собственности являются важной и неотъемлемой частью любых 
правовых рамок, которые имеют целью регулировать на справедливой основе гражданское 
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поведение авторов и пользователей и, таким образом, обеспечивать универсальную охрану 
интересов всех.  

(ііі) Права интеллектуальной собственности являются ключевым и неотъемлемым 
инструментом в усилиях по решению основополагающей задачи развития для всех, которая 
в конце двадцатого века является важнейшей и универсально признанной проблемой, 
стоящей перед человечеством.  

(іv) Также в контексте развития эффективные системы интеллектуальной собственности 
являются необходимыми элементами привлечения капиталовложений в важнейшие секторы 
национальной экономики, особенно в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой.  

5. Руководящие принципы 

(і) Огромный вклад, внесенный авторами в историю человечества как в прошлом, так и в наши 
дни, а также достижения тех, кто распространяет информацию о преимуществах этих 
творений и изобретений, получили признание, высокую оценку и поддержку.  

(іі) Со ссылкой на статью 29 Всеобщей декларации прав человека, которая признает, что 
каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором он или она проживает, 
признается, что права интеллектуальной собственности должны получить дальнейшее 
развитие с тем, чтобы обеспечить надлежащий баланс между охраной авторов и 
интересами пользователей интеллектуальной собственности.  

(ііі) Вопросы интеллектуальной собственности признаны как особенно важные для деятельности 
в области развития, и утверждается, что должны быть предприняты особые усилия по 
обеспечению возможностей для развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
воспользоваться нормально функционирующими и эффективными системами 
интеллектуальной собственности, включая оказание соответствующей юридической 
помощи, модернизацию ведомств интеллектуальной собственности, помощь в подготовке 
людских ресурсов и совершенствовании механизмов защиты.  

(іv) Утверждается, что права интеллектуальной собственности применяются в равной степени 
ко всем авторам и пользователям интеллектуальной собственности без какого- либо 
различия или дискриминации в отношении держателей прав по признаку расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии или любого другого положения.  

6. Рекомендуемые действия 

(і) Следует поощрять всех тех, кто творит или хочет творить.  

(іі) Следует активизировать усилия по обеспечению положения, при котором все авторы и 
пользователи в любой части мира получали бы соответствующие права интеллектуальной 
собственности.  

(ііі) Следует оказать полную поддержку усилиям развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой по высвобождению и реализации для своей собственной выгоды их 
изобретательского и творческого потенциала и по созданию и совершенствованию 
эффективных национальных систем интеллектуальной собственности; на эти цели должны 
быть выделены надлежащие средства с тем, чтобы обеспечить всем странам равную 
возможность воспользоваться результатами деятельности общества, основывающегося на 
знаниях.  

(іv) В полной мере используя информационные технологии, следует принять меры для 
обеспечения положения, при котором авторы и пользователи во всех уголках мира знали бы 
о своих правах благодаря постоянным усилиям по повышению информированности 
общества о правах интеллектуальной собственности и по демистификации проблем 
интеллектуальной собственности.  

(v) В полной мере используя информационные технологии, следует приложить усилия для 
распространения и расширения знаний общества об интеллектуальной собственности и 
правах интеллектуальной собственности, с тем чтобы повысить заинтересованность в 
интеллектуальном творчестве.  

(vі) В полной мере используя информационные технологии, следует принять меры для 
деполитизации вопросов интеллектуальной собственности благодаря постоянным усилиям 
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по повышению информированности общества об общих выгодах, которые связаны с 
интеллектуальной собственностью и правами интеллектуальной собственности.  

(vіі) Следует признать и учитывать большое воздействие на права интеллектуальной 
собственности интеграции экономики различных стран и стремительного развития 
информационных технологий.  

(vііі) Следует разработать и укрепить такие международные службы, как Договор о патентной 
кооперации и регистрационные системы для товарных знаков и промышленных образцов.  

(іx) Следует сформулировать соответствующую политику развития рынка прав 
интеллектуальной собственности, с тем чтобы расширить их эффективное использование.  

(x) Права интеллектуальной собственности должны получить дальнейшее развитие, с тем 
чтобы обеспечить охрану культурного многообразия.  

7. Международное сотрудничество 

(і) Следует добиваться согласования национальной политики стран в отношении установления 
прав интеллектуальной собственности с целью обеспечения их охраны на глобальном 
уровне.  

(іі) Поскольку международное сотрудничество по вопросам интеллектуальной собственности 
потенциально может внести существенный вклад в решение вопросов международного 
развития, находящихся в повестке дня, оно должно поощряться всеми возможными 
способами.  

(ііі) Следует поощрять сотрудничество правительств в вопросах всемирной охраны и 
использования интеллектуальной собственности как в традиционных, так и во вновь 
возникающих областях.  

(іv) Следует поощрять сотрудничество между национальными и международными 
организациями интеллектуальной собственности и между межправительственными 
организациями, включая учреждения Организации Объединенных Наций и 
неправительственные организации, а также с гражданским обществом с целью укрепления 
прав интеллектуальной собственности во всем мире и обеспечения всеобщего понимания 
этих прав и их функций.  

8. Распространение Всемирной декларации по интеллектуальной собственности 

(і) Настоящая Декларация должна быть распространена во всех странах мира, в том числе с 
помощью печатных и электронных средств, с тем чтобы все, без какого-либо исключения, 
могли получить информацию о ценности интеллектуальной собственности и прав 
интеллектуальной собственности для человечества.  

 

За дополнительной информацией в обращайтесь в ВОИС: 

Адрес: 34, chemіn des Colombettes 2, P.O.Box 18  

CH-1211 Geneva 20 Swіtzerland 

Телефон: 41 22 338 91 11, Факс: 41 22 733 54 28 

Электронная почта: wipo.mail@wipo.int  

Посмотрите Web-страницу ВОИС: www.wipo.int 

 

или в Координационный центр Нью-Йорке:  

Адрес: Unіted Natіons Plaza, Suіte 2525  

New York, N.Y. 10017, Unіted States of Amerіca 

Телефон: 1 212 963 6813, Факс:  1 212 963 4801  

Электронная почта: wipo@un.org 

и электронный книжный магазин в: http://www.wіpo.іnt/ebookshop 
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Всесвітня конвенція про авторське право2 

Прийнята в Женеві 6 вересня 1952 р. 
(Про участь у Конвенції див. Постанову ВР № 3794-12 від 23.12.1993) 

Договірні Держави, натхненні бажанням забезпечити у всіх державах охорону авторського права 
на літературні, наукові і художні твори, впевнені в тому, що режим охорони авторських прав, придатний 
для всіх націй і висловлений у Всесвітній конвенції, будучи доповненням вже діючих міжнародних 
систем охорони і не зачіпаючи їх, здатний забезпечити поважання прав людини та сприяти розвитку 
літератури, науки і мистецтва, переконані в тому, що такий універсальний режим охорони авторських 
прав полегшить розповсюдження творів духовної творчості та сприятиме кращому міжнародному 
взаєморозумінню, домовились про таке: 

Стаття І 

Кожна Договірна Держава зобов'язується вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення 
достатньої і ефективної охорони прав авторів на літературні, наукові і художні твори, як-от: твори 
письмові, музикальні, драматичні та кінематографічні, твори живопису, графіки та скульптури. 

Стаття ІІ 

1. Випущені в світ твори громадян будь-якої Договірної Держави, рівно як і твори, вперше 
випущені в світ на території такої Держави, користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, 
яку така Держава надає творам своїх громадян, які вперше випущені в світ на її власній території. 

2. Не випущені в світ твори громадян кожної Договірної Держави користуються в кожній іншій 
Договірній Державі охороною, яку ця Держава надає творам своїх громадян, що не випущені в світ. 

3. Для цілей даної Конвенції будь-яка Договірна Держава може в порядку свого внутрішнього 
законодавства прирівняти до своїх громадян будь-яких осіб, що доміцільовані на території цієї Держави. 

Стаття ІІІ 

1. Будь-яка Договірна Держава, за внутрішнім законодавством якої неодмінною умовою охорони 
авторського права є дотримання формальностей, як-от: депонування примірників, реєстрація, 
застереження про збереження авторського права, нотаріальні посвідчення, сплата зборів, виготовлення 
або випуск у світ примірників твору на території цієї Держави, - має вважати ці вимоги виконаними щодо 
цих творів, які охороняються на підставі цієї Конвенції і які вперше випущені в світ поза територією цієї 
Держави і автори яких не є її громадянами, якщо, починаючи з першого випуску в світ цих творів, усі їхні 
примірники, випущені з дозволу автора або будь-якого іншого власника його прав, носитимуть знак "С" з 
зазначенням імені володаря авторського права і року першого випуску в світ, цей знак, ім`я і рік випуску 
мають бути розташовані таким чином і на такому місці, які б ясно показували, що авторське право 
зберігається. 

2. Постанови пункту 1 цієї статті не заважають будь-якій Договірній Державі вимагати 
додержання формальностей або інших умов для одержання і здійснення авторських прав на твори, 
вперше випущених в світ на її території, або на твори її громадян, незалежно від місця випуску їх у світ. 

3. Постанови пункту 1 не заважають тому, щоб Договірна Держава вимагала від особи, яка 
звертається до суду, додержання в цілях судочинства процесуальних правил, як-от: представництва 
позивача адвокатом, якого допущено до практики в цій Державі, або депонування позивачем примірника 
твору в суді або в адміністративному органі, або як в тому, так і в іншому. Проте факт невиконання 
вказаних вимог не спричиняється до недійсності авторського права. Жодна із згаданих вимог не може 
бути поставлена громадянину іншої Договірної Держави, якщо така вимога не ставиться громадянам 
Держави, у якій проситься охорона. 

4. У кожній Договірній Державі мають бути встановлені без будь-яких формальностей правові 
засоби, що забезпечують охорону не випущених у світ творів громадян інших Договірних Держав. 

5. Якщо будь-яка Договірна Держава надає охорону більше ніж на один період часу і якщо 
тривалість першого такого періоду перевищує один з мінімальних строків охорони, передбачених 
статтею ІV цієї Конвенції, то ця Держава може не застосовувати постанови пункту 1 цієї статті як до 
другого, так і до наступних періодів охорони. 

                                                   
2 Україна є учасницею Конвенції з 27 травня 1973 р. 
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Стаття ІV 

1. Строк охорони твору визначається законом Договірної Держави, в якій ставиться вимога про 
охорону, відповідно до постанов статті ІІ та цієї статті. 

2. Строк охорони творів, на які поширюється дія цієї Конвенції, не може бути коротшим періоду, 
що охоплює час життя автора і двадцять п'ять років після його смерті. 

Проте Договірна Держава, яка на момент набрання чинності цією Конвенцією на її території 
обмежує цей строк для творів певних категорій періодом, що обчислюється від часу першого випуску в 
світ твору, має право зберегти такі відступи або поширити їх на твори інших категорій. Для творів всіх 
цих категорій строк охорони не може бути коротшим двадцяти п'яти років від часу першого випуску в 
світ. 

У будь-якій з Договірних Держав, у якій на момент набрання чинності цією Конвенцією на її 
території строк охорони не обчислюється, виходячи з тривалості життя автора, цей строк може 
обчислюватись від часу першого випуску в світ твору, або, у відповідних випадках, від часу реєстрації 
цього твору, яка відбулася перед випуском у світ, строк охорони не може бути коротшим двадцяти п'яти 
років від часу першого випуску в світ, або, у відповідних випадках, від часу реєстрації твору, яка 
відбулася перед випуском у світ. 

Якщо законодавство Договірної Держави передбачає два або кілька послідовних періодів 
охорони, то тривалість першого періоду не може бути менша тривалості одного з мінімальних періодів, 
вказаних вище. 

3. Постанови пункту 2 цієї статті не застосовуються до фотографічних творів і творів прикладного 
мистецтва. Проте в Договірних Державах, які надають охорону фотографічним творам, а також творам 
прикладного мистецтва, оскільки вони є художніми, строк охорони таких творів не може бути коротшим 
десяти років. 

4. Жодна Договірна Держава не зобов'язана забезпечувати охорону твору протягом строку, більш 
тривалого ніж строк, установлений для творів даної категорії законом Договірної Держави, громадянином 
якої є автор, якщо йдеться про твір, не випущений в світ, або, якщо йдеться про твір, випущений в світ, - 
законом Договірної Держави, в якій твір вперше випущено в світ. 

Якщо законодавство будь-якої Договірної Держави передбачає два або більше послідовних 
періоди охорони, то, в цілях застосування попередньої постанови, строком охорони, що надається цією 
Державою, вважається сукупність цих періодів. Проте, якщо з якої-небудь причини даний твір не 
охороняється цією Державою протягом другого або одного з наступних періодів, то й інші Договірні 
Держави не зобов'язані охороняти цей твір протягом другого або наступного періодів. 

5. Твір громадянина Договірної Держави, вперше випущений в світ у Державі, що не бере участі в 
цій Конвенції, буде вважатися, в цілях застосування пункту 4 цієї статті, вперше випущеним у світ у 
Договірній Державі, громадянином якої є автор. 

6. У випадку одночасного виходу в світ у двох або кількох Договірних Державах твір 
вважатиметься, в цілях застосування пункту 4 цієї статті, вперше випущеним у світ у Державі, яка надає 
найменший строк охорони. Вважається випущеним, одночасно в кількох Державах де-який твір, що 
вийшов у двох або більше Державах протягом тридцяти днів після першого випуску в світ. 

Стаття V 

1. Авторське право включає виняткове право автора перекладати, випускати в світ переклади і 
дозволяти переклад і випуск у світ перекладів творів, що охороняються на підставі цієї Конвенції. 

2. Проте кожна Договірна Держава може своїм внутрішнім законодавством обмежити право 
перекладу письмових творів, але з дотриманням таких постанов. 

Якщо після закінчення семи років від часу першого випуску в світ якого-небудь письмового твору, 
його переклад на національну мову або, у відповідних випадках, на одну з національних мов Договірної 
Держави не був випущений у світ володарем права перекладу або з його дозволу, то будь-який 
громадянин цієї Договірної Держави може одержати від компетентного органу цієї Держави невиняткову 
ліцензію на переклад і випуск у світ перекладеного таким чином твору національною мовою, якою він 
досі не був випущений в світ. 

Така ліцензія може бути видана лише за умови, якщо той, хто клопоче про її видачу, докаже, 
відповідно до порядку, який діє у Державі, де порушене клопотання, що він звертався до володаря 
права перекладу з проханням про дозвіл на переклад і випуск перекладу в світ і що, незважаючи на 
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вжиті ним належні заходи, його прохання не було вручене володарю авторського права, або він не міг 
одержати від володаря авторського права дозвіл на переклад. 

За тих же умов ліцензія може бути видана також у випадках, коли видання перекладу, що вже 
вийшло національною мовою, повністю розпродано. 

Якщо той, хто клопоче про видачу ліцензій, не міг вручити своє прохання володарю права 
перекладу, він повинен направити його копії видавцю, ім'я якого вказане у творі, та дипломатичному або 
консульському представнику Держави, громадянином якої є володар права перекладу, якщо відоме його 
громадянство або організація, яка може бути вказана урядом цієї Держави. Ліцензія не може бути 
видана до закінчення двомісячного строку від часу відправки вказаних вище копій. 

Внутрішнім законодавством Держав будуть вжиті відповідні заходи для того, щоб забезпечити 
володарю права перекладу справедливу винагороду відповідно до міжнародної практики, а також 
виплату та переказ суми цієї винагороди за кордон, рівно як і заходи, що гарантують правильність 
перекладу твору. 

Назва та ім'я автора оригінального твору мають бути надруковані на всіх примірниках перекладу, 
що вийшов у світ. 

Ліцензія дійсна лише щодо випуску в світ перекладу на території Договірної Держави, в якій її 
просять. Вивезення примірників до іншої Договірної Держави і продаж їх допускаються, якщо в цій 
Державі національною мовою є та ж сама мова, на яку зроблено переклад, за умови, що законодавством 
цієї Держави допускається така ліцензія і що вивезення і продаж не суперечать яким-небудь діючим у 
цій Державі постановам вивезення і продажу на території Договірної Держави, в якій не існують вказані 
вище умови, підпорядковані законодавству цієї Держави і угодам, що нею укладені. Ліцензія не може 
бути кому-небудь передана її володарем. 

Ліцензія не може бути видана, якщо автор вилучив з обігу всі примірники свого твору. 

Стаття VІ 

Під "випуском у світ" у розумінні цієї Конвенції слід розуміти відтворення в якій-небудь 
матеріальній формі і надання невизначеному колу осіб примірників твору для читання або ознайомлення 
шляхом здорового сприйняття. 

Стаття VІІ 

Ця Конвенція не поширюється на твори або права на ці твори, охорона яких на момент набрання 
чинності цією Конвенцією у Договірній Державі, де ставиться вимога про охорону, остаточно 
припинилась або ніколи не існувала. 

Стаття VІІІ 

1. Ця Конвенція, що датується 6 вересня 1952 року, підлягає депонуванню у Генерального 
Директора Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури і буде відкрита для підписання 
всіма Державами протягом ста двадцяти днів від зазначеної вище дати. Конвенція підлягає ратифікації 
або прийняттю Державами, які її підписали. 

2. Будь-яка Держава, що не підписала цю Конвенцію, може до неї приєднатися. 

3. Ратифікація, прийняття або приєднання здійснюються шляхом депонування відповідних 
документів у Генерального Директора Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. 

Стаття ІX 

1. Ця Конвенція набуде чинності через три місяці після денонсування дванадцяти ратифікаційних 
грамот або документів про прийняття або приєднання, в тому числі актів, депонованих чотирма 
Державами, які не є членами Міжнародної спілки по охороні літературних і художніх творів. 

2. Надалі Конвенція набиратиме чинності для кожної Держави через три місяці після 
депонування її документа про ратифікацію, прийняття або приєднання. 

Стаття X 

1. Кожна Держава, що бере участь в цій Конвенції, зобов'язується вжити відповідно до своєї 
конституції необхідних заходів для забезпечення застосування цієї Конвенції. 
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2. Разом з тим мається на увазі, що кожна Держава на час депонування її документа про 
ратифікацію, прийняття або приєднання буде спроможна згідно із своїм внутрішнім законодавством, 
застосовувати постанови цієї Конвенції. 

Стаття XІ 

1. Засновується Міжурядовий комітет, який має такі завдання: 

а) вивчення питань щодо застосування і дії цієї Конвенції; 

в) підготовка періодичних переглядів Конвенції; 

с) вивчення будь-яких інших питань щодо міжнародної охорони авторського права у 
співробітництві з різними заінтересованими міжнародними організаціями, зокрема, з Організацією 
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, з Міжнародною спілкою по охороні літературних і 
художніх творів та з Організацією американських держав; 

d) інформування Договірних Держав про діяльність Комітету. 

2. Цей Комітет складається з представників дванадцяти Договірних Держав, які визначаються з 
врахуванням справедливого географічного представництва і відповідно до положень щодо цієї статті 
резолюції, яка додається до цієї Конвенції. 

Генеральний Директор Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, Директор 
Бюро Міжнародної спілки по охороні літературних і художніх творів і Генеральний Секретар Організації 
американських держав або їхні представники можуть бути присутні на засіданнях Комітету з правом 
дорадчого голосу. 

Стаття XІІ 

Міжурядовий комітет скликатиме конференції для перегляду Конвенції, коли він визнає це за 
необхідне або на вимогу принаймні десяти Договірних Держав чи більшості Договірних Держав доти, 
доки їхня кількість не досягне двадцяти. 

Стаття XІІІ 

Будь-яка Договірна Держава може під час депонування її документа про ратифікацію, прийняття 
чи приєднання або згодом зробити заяву шляхом нотифікації Генеральному Директору Організації 
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури про те, що ця Конвенція підлягає застосуванню до 
всіх або частини країн чи територій, за зовнішні зносини яких ця Держава несе відповідальність, в такому 
випадку Конвенція застосовуватиметься до вказаних у нотифікації країн чи територій після закінчення 
передбаченого у статті їх тримісячного строку. Якщо така нотифікація відсутня, ця Конвенція не буде 
поширюватись на ці країни і території. 

Стаття XІV 

1. Будь-яка Договірна Держава може денонсувати цю Конвенцію від свого імені чи від імені всіх 
або частини країн або територій, відносно до яких була зроблена передбачена у статті XІІІ нотифікація. 
Денонсація провадиться шляхом нотифікації Генеральному Директору Організації Об'єднаних Націй з 
питань освіти, науки і культури. 

2. Ця денонсація буде дійсною лише щодо держави, країни чи території, від імені яких вона 
зроблена, і лише через дванадцять місяців від дня одержання нотифікації. 

Стаття XVІ 

1. Ця Конвенція укладена французькою, англійською та іспанською мовами. Усі три тексти будуть 
підписані і матимуть рівну силу. 

2. Офіційні тексти цієї Конвенції, укладаються німецькою, італійською і португальською мовами. 

Будь-яка Договірна Держава або група Договірних Держав може через посередництво 
Генерального Директора Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури і по 
домовленості з ним доручити укладення текстів Конвенції будь-якою мовою на їхній вибір. 

Усі такі тексти додаються до підписаного примірника Конвенції. 
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Стаття XVІІ 

1. Ця Конвенція ні в чому не зачіпає постанов Бернської конвенції про охорону літературних і 
художніх творів і належності до Спілки, утвореної цією Конвенцією. 

2. Для застосування попереднього пункту до цієї статті додається Декларація. Ця Декларація є 
невід'ємною частиною цієї Конвенції для Держав, які на 1 січня 1951 року були учасницями Бернської 
конвенції або які приєдналися чи приєднаються до неї згодом. Підписання цієї Конвенції вищевказаними 
Державами означає також підписання ними Декларації. Будь-яка ратифікація або прийняття конвенції, 
будь-яке приєднання до неї з боку цих Держав спричиняється також до ратифікації, прийняття 
Декларації або приєднання до неї. 

Стаття XVІІІ 

Ця Конвенція не позбавляє сили конвенції та багатосторонні або двосторонні угоди по 
авторському праву, які діють або можуть бути введені в дію між двома або кількома американськими 
республіками, але виключно між ними. У випадку розходжень між постановами однієї з цих угод з одного 
боку і постановами цієї Конвенції з другого або між постановами цієї Конвенції і постановами будь-якої 
нової конвенції, або будь-якої нової угоди, які могли б бути укладені між двома чи кількома 
американськими республіками після введення в дію цієї Конвенції, для сторін буде мати перевагу 
остання за часом укладена конвенція або угода. 

Права, здобуті на будь-який твір на підставі конвенцій чи угоди, діючих в тій або іншій з 
Договірних Держав до набрання сили цією Конвенцією в цій Державі, не зачіпаються. 

Стаття XІX 

Ця Конвенція не позбавляє сили конвенції і багатосторонні та двосторонні угоди по авторському 
праву, які діють між двома чи кількома Договірними Державами. У випадку розходжень між постановами 
однієї Конвенції права, здобуті на який-небудь твір на підставі конвенцій чи угод, діючих в тій або іншій з 
Договірних Держав до набрання чинності цією Конвенцією в цій Державі, не зачіпаються. Ця стаття ні в 
чому не зачіпає постанов статей XVІІ і XVІІІ цієї Конвенції. 

Стаття XX 

Ніякі застереження до цієї Конвенції не допускаються. 

Стаття XXІ 

Генеральний Директор Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури розсилає 
належно засвідчені копії цієї Конвенції заінтересованим Державам і Швейцарській Федеральній Раді, а 
також Генеральному Секретарю Організації Об'єднаних Націй для реєстрації. 

Крім того, Генеральний Директор сповіщає усі заінтересовані Держави про депонування 
документів про ратифікацію, прийняття та приєднання, про момент набрання чинності цією Конвенцією, 
про передбачені статтею XІІІ цієї Конвенції нотифікації і про передбачені статтею XІV денонсації. 

Додаток 

Декларація, що стосується статті XVІІІ 

Держави - члени Міжнародної спілки по охороні літературних і художніх творів, які є учасницями 
Всесвітньої конвенції з авторського права, бажаючи зміцнити свої взаємовідносини на базі указаної 
Спілки та уникнути всіляких конфліктів, які могли б виникнути в результаті одночасного існування 
Бернської конвенції ( 995_051 ) та Всесвітньої конвенції, ухвалили за загальною згодою таку Декларацію: 

а) Твори, країною походження яких, згідно з положеннями Бернської конвенції, є держава, яка 
вийшла після 1 січня 1951 року із складу Міжнародної спілки, утвореної цією Конвенцією, не 
користуватимуться в країнах Бернської спілки охороною, яку надає Всесвітня конвенція по авторському 
праву. 

в) Всесвітня конвенція по авторському праву не підлягає застосуванню у відношеннях між 
країнами, зв'язаними Бернською конвенцією, в тому, що стосується охорони творів, країною походження 
яких, згідно з положеннями Бернської конвенції, є одна з країн Міжнародної спілки, утвореної цією 
Конвенцією. 

Вчинено в Женеві, 6 вересня 1952 року, в одному примірнику. 

На посвідчення чого належним чином уповноважені представники підписали цю Конвенцію. 
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Довідка 

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року 

Всесвітня конвенція про авторське право була розроблена і прийнята на спеціальній 
конференції, що була складена під егідою ЮНЕСКО і відбулася в Женеві в 1952 році. 

Головна мета Конвенції - створення універсального режиму для охорони і захисту авторських 
прав на літературні, наукові і художні твори на міжнародному рівні. Маються на увазі такі різновидності 
творів як письмові, музичні, драматичні і кінематографічні, твори живопису, графіки та скульптури. 

В Конвенції досить чітко регламентується порядок публікації творів, оформлення авторства, 
конкретні гарантії матеріальних і нематеріальних прав авторів. У ній передбачається, зокрема, що 
період охорони авторського права не може бути коротше життя автора і 25 років після його смерті. 

Приділяється увага правовим аспектам питань, пов'язаних з перекладом літературних творів. 
Встановлюється процедура видачі ліцензії-дозволу на переклад. 

Для вивчення проблем, що стосується застосування і дії Конвенції, засновується Міжурядовий 
комітет. До його складу входять представники 12 держав-сторін Конвенції, визначені з урахуванням 
принципу справедливого географічного представництва. 

Дія цієї Конвенції поширювалась і на Україні, оскільки колишній Союз РСР приєднався до неї в 
1973 році. Рішення Верховної Ради з цього приводу буде правовою підставою для продовження охорони 
прав українських авторів, сприятиме розширенню співробітництва України із зарубіжними країнами у цій 
сфері. 
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Бернська конвенція про охорону літературних 
і художніх творів 

Паризький акт від 24 липня 1971 року, із змінами від 28 вересня 1979 р. 
(Додатково див. Закон N 189/95-ВР від 31.05.95) 

Страны Союза, воодушевленные одинаковым желанием охранять настолько эффективно и 
единообразно, насколько это возможно, права авторов на их литературные и художественные 
произведения,  

Признавая значение работы Конференции по пересмотру Конвенции, состоявшейся в 
Стокгольме в 1967 году,  

Решили пересмотреть Акт, принятый Конференцией в Стокгольме, оставляя без изменений 
статьи с 1 по 20 и с 22 по 26 этого Акта,  

В соответствии с этим нижеподписавшиеся Уполномоченные по представлении своих 
полномочий, найденных в должной форме и полном порядке, согласились с нижеследующим:  

Статья 1 
(Образование Союза)3

 

Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз для охраны прав авторов 
на их литературные и художественные произведения. 

 

Статья 2 
[Охраняемые произведения.  

1. "Литературные и художественные произведения"; 
2. Возможное требование фиксации; 3. Производные произведения;  

4. Официальные тексты; 5. Сборники;  
6. Обязательство об охране; лица, пользующиес охраной; 

7. Произведения прикладного искусства и промышленные образцы; 8. Новости] 

(1) Термин "литературные и художественные произведения" охватывает все произведения в 
области литературы, науки и искусства, каким бы способом и в какой бы форме они ни были выражены, 
как-то: книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие 
подобного рода произведения; драматические и музыкальнно-драматические произведения; 
хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; 
кинематографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, 
аналогичным кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, графики и 
литографии; фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные 
способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, 
географические карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, 
топографии, архитектуре или наукам.  

(2) Однако за законодательством стран Союза сохраняется право предписать, что литературные 
и художественные произведения или какие-либо определенные их категории не подлежат охране, если 
они не закреплены в той или иной материальной форме.  

(3) Переводы, адаптации, музыкальные аранжировки и другие переделки литературного или 
художественного произведения охраняются наравне с оригинальными произведениями, без ущерба 
правам автора оригинального произведения.  

(4) За законодательством стран Союза сохраняется право определять охрану, которая будет 
предоставляться официальным текстам законодательного, административного и судебного характера и 
официальным переводам таких текстов.  

(5) Сборники литературных и художественных произведений, например, энциклопедии и 
антологии, представляющие собой по подбору и расположению материалов результат 
интеллектуального творчества, охраняются как таковые, без ущерба правам авторов каждого из 
произведений, составляющего часть таких сборников.  

                                                   
3
 Каждой статье и Дополнительному разделу присвоены заголовки [в квадратных скобках] для удобства 

пользования текстом. В подписанном тексте заголовков нет. 
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(6) Произведения, указанные в настоящей статье, пользуются охраной во всех странах Союза. 
Эта охърана осуществляется в пользу автора и его правопреемников.  

(7) С учетом положений статьи 7 (4) настоящей Конвенции, за законодательством стран Союза 
сохраняется право определять степень применения их законов к произведениям прикладного искусства 
и промышленным рисункам и образцам, а также условия охраны таких произведений, рисунков и 
образцов. В отношении произведений, охраняемых в стране происхождения исключительно как рисунки 
и образцы, в других странах Союза может быть истребована лишь специальная охрана, 
предоставляемая в данной стране рисункам и образцам, однако, если в данной стране не 
поедоставляется такой специальной охраны, эти произведения охраняются как художественные 
произведения.  

(8) Охрана, предоставляемая настоящей Конвенцией, не распространяется на сооююбщения о 
новостях дня или на сообщения о различных событиях, имеющих характер простой пресс-информации.  

Статья 2 bis 
[Возможное ограничение охраны определенных произведений: 1.  

Определенные речи; 2. Определенное использование лекций и обращений; 
3. Право на подготовку сборников таких произведений]  

(1) За законодательством стран Союза сохраняется право полностиью или частично изъять из 
охраны, предусмтренной предыдущей статьей, политические речи и речи, произнесенные в ходе 
судебных процессов.  

(2) За законодательством стран Союза сохраняется также право установить условия, на которых 
лекции,. обращения и другие произнесенные публично произведения того же рода могут 
воспроизводиться в прессе, передаваться в эфир, сообщаться для всеобщего сведения по проводам и 
составлять предмет публичных сообщений, предусмотренных в статье II bis (1) настоящей Конвенции, 
когда такое использование оправдывается информационной целью.  

(3) Однако автор пользуется исключительным правом подготавливать сборники своих 
произведений, упомянутых в предыдущих пунктах.  

Статья 3 
[Критерии для предоставления охраны: 

1. Гражданство автора; место выпуска произведения в свет; 
2. Местожительство автора; 3. Произведения, "выпущенные в свет" 

4. Произведения, "одновременно выпущенные в свет"]  

(1) Охрана, предусмотренная настоящей Конвенцией, применяется:  

а) к авторам, которые являются гражданами одной из стран Союза, в отношении их 
произведений как выпущенных в свет, так и не выпущенных в свет;  

b) к авторам, которые не являются гражданами одной из стран Союза, в отношении их 
произведений, выпущенных в свет впервые в одной из стран или одновременно в стране, не 
входящей в Союз, и в стране Союза.  

(2) Авторы, не являющиеся гражданами одной из стран Союза, но имеющие свое обычное 
местожительство в одной из таких стран. приравниваются для целей настоящей Конвенции к гражданам 
этой страны.  

(3) Под "выпущенными в свет произведениями" следует понимать произведения, выпущенные с 
согласия их авторов, каков бы ни был способ изготовления экземпляров, при условии, если эти 
экземпляры выпущены в обращение в количестве, способном удовлетворить разумные потребности 
публики, принимая во внимание характер произведения. Не является выпуском в свет представление 
драматического, музыкально-драматического или кинематографического произведения, исполнение 
музыкального произведения, публичное чтение литературного произведения, сообщение по проводам 
или передача в эфир литературных или художественных произведений, показ произведения искусства и 
сооружение произведения архитектуры.  

(4) Произведение считается выпущенным в свет одновременно в нескольких странах, если оно 
было выпущено в двух или более странах в течение тридцати дней после первого его выпуска.  
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Статья 4 
[Критерии для предоставления охраны кинематографическим  

произведениям, произведениям архитектуры и определенным художественным произведениям]  

(1) Охрана, предусмотренная настоящей Конвенцией, применяется, даже если условия, 
предусмотренные статьей 3, не будут выполнены:  

а) к авторам кинематографических произведений, изготовитель которых имеет свою штаб-
квартиру или обычное местожительство в одной из стран Союза;  

b) к авторам произведений архитектуры, сооруженных в какой-либо стране Союза, или других 
художественных призведений, являющихся частью здания или другого сооружения, 
расположенного в какой-либо стране Союза.  

Статья 5 
[Гарантированные права: 1 и 2. Вне страны происхождения; 3. В  

стране происхождения; 4."Страна происхождения"]  

(1) В отношении произведений, по которым авторам предоставляется охрана в силу настоящей 
Конвенции, авторы пользуются в странах Союза, кроме страны происхождения произведения , правами, 
которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены в дальнейшем 
соответствующими законами этих стран своим гражаданам, а также правами, особо предоставляемыми 
настоящей Конституцией.  

(2) Пользование этими правами и осуществление их не связаны с выполнением каких бы то ни 
было формальностей; такое пользование и осуществление не зависят от существования охраны в 
стране происхождения произведения.Следовательно, помимо установленных настоящей Конвенцией 
положений, объем охраны, равно как и средства защиты, обеспечиваемые автору для ограждения его 
прав, регулируются исключительно законодательством страны, в которой истребуется охрана.  

(3) Охрана в стране происхождения регулируется внутренним законодательством. Ожднако, 
если автор не является граждланином страны происхождения произведения, в отношении которого ему 
предоставляется охрана в силу настоящей Конвенции, он пользуется в этой стране такими же правами, 
как и авторы - граждане этой страны.  

(4) Страной происхождения считается:  

а) для произведений, впервые выпущенных в свет в какой-либо стране Союза, - эта страна; 
для произведений, выпущенных в свет одновременно в нескольких странах Союза, 
предоставляющих различные сроки охраны, - та страна, законодательство которой 
устанавливает самый короткий срок охраны;  

b) для произведений, выпущенных в свет одновременно в какой-либо стране, не входящей в 
Союз, и в одной из стран Союза, эта последняя страна;  

с) для произведений, не выпущенных в свет, или для произведений, выпущенных в свет 
впервые в стране, не входящей в Союз, без одновременного выпуска в свет в какой-либо 
стране Союза, та страна Союза, гражданином которой является автор, при условии, что  

(i) в отношении кинематографических произведений, изготовитель которых имеет свою 
штаб-квартиру или обычное местожительство в какой-либо стране Союза, страной 
происхождения является эта страна и  

(ii) в отношении произведений архитектуры, сооруженных в какой-либо стране Союза, или 
других художественных произведений, являющихся частью здания или другого 
сооружения, расположенного в какой-либо стране Союза, страной происхождения 
является эта страна.  

Статья 6 
[Возможное ограничение охраны в отношении определенных  

произведений граждан определенных стран, не входящих в Союз: 
1. В стране первого выпуска в свет и в других странах; 

2. Отсутствие обратной силы; 3. Уведомление]  

Если любая не входящая в Союз страна не обеспечивает достаточной охраны произведениям 
авторов, которые являются гражданами одной из стран Союза, эта последняя страна может ограничить 
охрану, предоставляемую произведениям авторов, которые на дату первого выпуска в свет этих 
произведений являются гражданами другой страны и которые не имеют своего обычного 
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местожительства в одной из стран Союза. Если страна, в которой произведение было впервые 
выпущено в свет, воспользуется этим правом, другие страны Союза не обязаны предоставлять 
произведениям, подчиненным такому особому режиму, более широкую охрану, чем та, которая 
предоставлена им в стране первого выпуска в свет.  

(2) Никакие ограничения, установленные на основании предшествующего пункта, не затрагивают 
права, которые приобретены автором на произведение, выпущенное в свет в какой-либо стране Союза 
до введения в действие такого ограничения.  

(3) Страны Союза, ограничивающие в соответствии с настоящей статьей предоставление 
авторского права, уведомляет об этом Генерального директора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (далее именуемого "Генеральный директор") путем письменного 
заявления, определяющего страны, в отношении которых охрана ограничивается, а также ограничения, 
которым подвергаются права авторов - граждан этих стран. Генеральный директор немедленно 
сообщает это заявление всем странам Союза.  

Статья 6bis 
[Неимущественные права: 1. Требовать признания авторства;  

возражать против определенных изменений и других нарушающих права действий; 2. После 
смерти автора; 3. Средства защиты]  

(1) Независимо от имущественных прав автора и даже после уступки этих прав он имеет право 
требовать признания своего авторства на произведение и противодействовать всякому извращению, 
искажению или иному изменению этого произведения, а также любому другому посягательству на 
произведение, способному нанести ущерб чести или репутации автора.  

(2) Права, признанные за автором на основании предшествующего пункта, сохраняют силу 
после его смерти по крайней мере до прекращения имущественных прав и осуществляются лицами или 
учреждениями, управомоченными на это законодательством страны, в которой истребуется охрана. 
Однако те страны, законодательство которых в момент ратификации настоящего Акта или 
присоединения к нему не содержит положений, обеспечивающих охрану после смерти автора всех прав, 
перечисленных в предшествующем пункте, могут предусмотреть, что некоторые из этих прав не 
сохраняют силы после смерти автора.  

(3) Средства защиты для обеспечения прав, предоставляемых настоящей статьей, 
регулируются законодательством страны, в которой истребуется охрана.  

Статья 7 
[Срок охраны: 1. Общее положение; 2. Для кинематографических произведений; 

3. Для произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом; 
4. Для фотографических произведений и произведений прикладного искусства; 

5. Дата начала отсчета; 6. Более длительные сроки; 
7. Более короткие сроки; 8. Применимое законодательство; 

"сравнение" сроков]  

(1) Срок охраны, предоставляемой настоящей Конвенцией, составляет все время жизни автора и 
пятьдесят лет после его смерти.  

(2) Однако для кинематографических произведений страны Союза вправе предусмотреть, что 
срок охраны истекает спустя пятьдесят лет после того, как произведение с согласия автора было 
сделано доступлным для всеобщего сведения, либо - если в течение пятидесяти лет со времени 
создания такого произведения это событие не наступит - что срок охраны истекает спустя пятьдесят лет 
после создания произведения.  

(3) Для произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом, срок охраны, 
предоставляемый настоящей Конвенцией, истекает спустя пятьдесят лет после того, как произведение 
было правомерно сделано доступным для всеобщего сведения. Однако, если принятый автором 
псевдоним не оставляет сомнений в его личности, сроком охраны является срок, предусмотренный 
пунктом (1). Если автор произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою 
личность в течение вышеуказанного срока, то применяется срок охраны, предусмотренный пунктом (1). 
Страны Союза не обязаны охранять произведения, выпущенные анонимно или под псевдонимом, в 
отношении которых есть все основания предполагать, что со времени смерти их автора прошло 
пятьдесят лет.  

(4) За законодательством стран Союза сохраняется право определять срок охраны 
фотографических произведений и произведений прикладного искусства, охраняемых в качестве 
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художественных произведений; однако этот срок не может быть короче двадцати пяти лет со времени 
создания такого произведения.  

(5) Срок охраны, предоставляемый после смерти автора, и сроки, предусмотренные пунктами 
(2), (3) и (4), начинают течь со дня смерти автора и (или) со дня наступления события, указанного в этих 
пунктах, но начинаются всегда с 1 января года, следующего за годом смерти или годом наступления 
такого события.  

(6) Страны Союза вправе установить срок охраны, превышающей сроки, предусмотренные 
предшествующими пунктами.  

(7) Страны Союза, связанные Римским актом настоящей Конвенции и установившие в своем 
национальном законодательстве, действующем в момент подписания настоящего Акта, более короткие 
сроки охарны, чем предусмотренные предшествующими пунктами, вправе сохранить эти сроки при 
присоединении к настоящему Акту или при его ратификации.  

(8) В любом случае срок определяется законом страны, в которой истребуется охрана; однако, 
если законодательством этой страны не предусмотрено иное, этот срок не может быть более 
продолжительным , чем срок, установленный в стране происхождения произведения.  

Статья 7bis 
[Срок охраны произведений, созданных в соавторстве]  

Положения предыдущей статьи применяются даже для произведений, созданных в соавторстве, 
при условии, что сроки, определяемые со времени смерти автора, исчисляются со времени смерти 
последнего автора, пережившего других соавторов.  

Статья 8 
[Право на перевод]  

Авторы литературных и художественных произведений, охраняемых настоящей Конвенцией, в 
течение всего срока действия их прав на оригинальное произведение пользуются исключительным 
правом переводить и разрешать переводы своих произведений.  

Статья 9 
[Право на произведение: 1. Общее положение; 2. Возможные исключения; 

3. Звуковые и визуальные записи]  

(1) Авторы литературных и художественных произведений, охраняемых настоящей Конвенцией, 
пользуются исключительным правом разрешать воспроизведение этих произведений любым образом и 
в любой форме.  

(2) За законодательством стран Союза сохраняется право разрешать воспроизведение таких 
произведений в определенных особых случаях при условии,что такое воспроизведение не наносит 
ущерба нормальной эксплуатации произведения и не ущемляет необоснованным образом законные 
интересы автора.  

(3 ) Любая звуковая или визуальная запись признается воспроизведением для целей настоящей 
Конвенции.  

Статья 10 
[Определенные случаи свободного использования произведений: 

1. Цитаты; 2. Иллюстрации с целью обучения; 3. Указание источника и автора]  

(1) Допускаются цитаты из произведения, которое было уже правомерно сделано доступным для 
всеобщего сведения, при условии соблюдения добрых обычаев и в объеме, оправданном поставленной 
целью, включая цитирование статей из газет и журналов в форме обзоров печати.  

(2) Законодательством стран Союза и специальными соглашениями, которые заключены или 
будут заключены между ними, может быть разрешено использование литературных или 
художественных произведений в объеме, оправданном поставленной целью, в качестве иллюстраций в 
изданиях, радио- и телевизионных передачах и записях звука или изображения учебного характера при 
условии, что такое использование осуществляется при соблюдении добрых обычаев.  

(3) При использовании произведений в соответствии с предшествующими пунктами настоящей 
статьи указываются источник и имя автора, если оно обозначено на этом источнике.  
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Статья 10bis 
[Дополнительные случаи возможного использования произведений:  

1. Определенных статей и произведений, переданных в эфир;  
2. Произведений, показанных или оглашенных в ходе текущих событий]  

(1) За законодательством стран Союза сохраняется право разрешать воспроизведение в прессе, 
передачу в эфир или сообщение по проводам для всеобщего сведения опубликованных в газетах или 
журналах статей по текущим экономическим, политическим и религиозным вопросам или переданных в 
эфир произведений такого же характера в случаях, когда право на такое воспроизведение, передачу в 
эфир или сообщение по проводам не было специально оговорено. Однако источник всегда должен быть 
ясно указан; правовые последствия неисполнения этого обязательства определяются 
законодательством страны, в которой истребуется охрана.  

(2) За законодательством стран Союза сохраняется также право определять условия, на 
которых литературные и художественные произведения, показанные или оглашенные в ходе текущих 
событий, могут быть в объеме, оправданном поставленной информационной целью, воспроизведены 
или сделаны доступными для всеобщего сведения в обзорах текущих событий средствами фотографии 
или кинематографии либо путем передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по 
проводам.  

Статья 11 
[Определенные права на драматические и музыкальные произведения:  

1. Право на публичное представление и передачу представления для всеобщего сведения; 2. В 
отношении перевода]  

(1) Авторы драматических, музыкально-драматических и музыкальных произведений пользуются 
исключительным правом разрешить:  

(i) публичное представление и исполнение своих произведений, включая публичное 
представление и исполнение, осуществляемые любыми средствами или способами;  

(ii) передачу любым способом постановок и исполнений произведений для всеобщего 
сведения.  

(2) Такие же права предоставляются авторам драматических или музыкально-драматических 
произведений в отношении переводов их произведений в течение всего срока действия их прав на 
оригинальные произведения.  

Статья 11bis 
[Передача в эфир и относящиеся к этому права: 

1. Передача в эфир и другие способы беспроволочной передачи, публичное  
сообщение переданного в эфир произведения по проводам или путем  

повторной передачи в эфир, публичное сообщение переданного в  
эфир произведения с помощью громкоговорителя или аналогичного  

аппарата; 2. Принудительные лицензии; 3. Записи; записи краткосрочного пользования]  

(1) Авторы литературных и художественных произведений пользуются исключительным правом 
разрешать:  

(i) передачу своих произведений в эфир или публичное сообщение этих произведений любым 
другим способом беспроволочной передачи знаков, звуков или изображений;  

(ii) всякое публичное сообщение, будь то по проводам или средствами беспроволочной связи, 
повторно передаваемого в эфир произведения, если такое сообщение осуществляется иной 
организацией, нежели первоначальная;  

(iii) публичное сообщение переданного в эфир произведения с помощью громкоговорителя или 
любого другого аппарата, передающего знаки, звуки, или изображения.  

(2) Законодательством стран Союза могут быть определены условия осуществления прав, 
предусмотренных предшествующим пунктом; однако действие этих условий будет строго ограничено 
пределами стран, которые их установили. Эти условия ни в коем случае не могут ущемлять ни 
неимущественных прав автора, ни принадлежащего автору права на получение справедливого 
вознаграждения, устанавливаемого, при отсутствии соглашения, компетентным органом.  

(3) Разрешение, предоставленное в соответствии с пунктом (1) настоящей статьи, поскольку не 
установлено иное, не включает разрешения на запись переданного в эфир произведения с помощью 
инструментов, фиксирующих звуки или изображения. Однако законодательством стран Союза может 
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определяться режим записей краткосрочного пользования, производимых радиовещательной 
организацией собственными средствами и для своих передач. Этим законодательством может быть 
разрешено хранение таких записей, ввиду их исключительного документального характера, в 
официальных архивах.  

Статья 11ter 
[Определенные права на литературные произведения: 

1. Право на публичное чтение и на передачу чтения для всеобщего сведения;  
2. В отношении переводов]  

(1) Авторы литературных произведений пользуются исключительным правом разрешать:  

(i) публичное чтение своих произведений, включая такое публичное чтение, осуществляемое 
любыми средствами или способами;  

(ii) передачу любым способом чтения их произведений для всеобщего сведения.  

(2) Такие же права предоставляются авторам литературных произведений в отношении 
переводов их произведений в течение всего срока действия их прав на оригинальные произведения.  

Статья 12 
[Право на переделки, аранжировки и другие изменения]  

Авторы литературных и художественных произведений пользуются исключительным правом 
разрешать переделки, аранжировки и другие изменения своих произведений.  

Статья 13 
[Возможное ограничение права на запись музыкальных произведений  

и любых текстов, относящихся к ним: 1. Принудительные лицензии; 2. Переходные меры; 3. 
Арест экземпляров, ввезенных без разрешения автора]  

(1) Каждая страна Союза может установить для себя оговорки и условия относительно 
исключительного права, предоставляемого автору музыкального произведения и автору любого текста, 
уже разрешившему его запись вместе с музыкальным произведением, разрешать звуковую запись 
музыкального произведения вместе с таким текстом, если таковой имеется; однако все такие оговорки и 
условия применяются только в странах, которые их установили, и ни в коем случае не могут ущемлять 
права, принадлежащие этим авторам, на получение справедливого вознаграждения, которое, при 
отсутствии соглашения, устанавливается компетентным органом.  

(2) Записи музыкальных произведений, сделанные в какой-либо стране Союза в соответствии со 
статьей 13 (3) Конвенций, подписанных в Риме 2 июня 1928 г. и в Брюсселе 26 июня 1948 г., могут 
воспроизводиться в этой стране без разрешения автора музыкального произведения до истечения двух 
лет со дня, когда в ней вступит в действие настоящий Акт.  

(3) Записи, сделанные в соответствии с пунктами (1) и (2) настоящей статьи и ввезенные без 
разрешения заинтересованных сторон в страну, где они считаются незаконными, подлежат аресту.  

Статья 14 
[Кинематографические постановки и относящиеся к ним права: 

1. Кинематографическая переделка и воспроизведение;  
распространение публичное представление и сообщение для  

всеобщего сведения по проводам воспроизведенных или  
переделанных таким образом произведений; 2. Переделка  

кинематографических постановок; 3. Неприменение принудительных лицензий]  

(1) Авторы литературных и художественных произведений имеют исключительное право 
разрешать:  

(i) кинематографическую переделку и воспроизведение своих произведений и распространение 
переделанных или воспроизведенных таким образом произведений;  

(ii) публичное представление и исполнение переделанных или воспроизведенных таким 
образом произведений и сообщение их по проводам для всеобщего сведения.  

(2) Переделка в любую другую художественную форму кинематографической постановки, 
производной от литературного или художественного произведения, требует независимо от разрешения 
ее автора также разрешения автора оригинального произведения.  
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(3) Положения статьи 13 (1) не применяются.  

Статья 14bis 
[Специальные положения относительно кинематографических  

произведений: 1. Приравнивание к "оригинальным" произведениям;  
2. Владельцы права; ограничение некоторых прав определенных лиц, 

внесших вклад в создание произведения]  

(1) Без ущерба авторским правам на любое произведение, которое могло бы быть переделано 
или воспроизведено, кинематографическое произведение подлежит охране как оригинальное 
произведение. Владелец авторского права на кинематографическое произведение пользуется такими же 
правами, как и автор оригинального произведения, включая права, предусмотренные в предыдущей 
статье.  

(2) а) Определение лиц - владельцев авторского права на кинематографическое произведение 
сохраняется за законодательством страны, в которой истребуется охрана.  

b) Однако в странах Союза, законодательство которых включает в число владельцев 
авторского права на кинематографическое произведение авторов, внесших вклад в его 
создание, эти авторы, если они обязались внести такой вклад, не вправе при отсутствии 
любого противоположного или особого условия противиться воспроизведению, 
распространению, публичному представлению и исполнению, сообщению по проводам для 
всеобщего сведения, передаче в эфир или любому другому публичному сообщению 
произведения, а также субтитрованию и дублированию его текста.  

с) Вопрос о том, должно ли указанное выше обязательство быть выражено для применения 
предшествующего пункта (b) в форме письменного соглашения или равнозначного 
письменного акта, определяется законодательством страны, в которой изготовитель 
кинематографического произведения имеет свою штаб-квартиру или обычное 
местожительство. Однако за законодательством страны Союза, в которой истребуется 
охрана, сохраняется право предусмотреть, что такое обязательство устанавливается 
письменным соглашением или равнозначным письменным актом. Страны, которые 
воспользуются этим правом, уведомляют об этом Генерального директора путем 
письменного заявления, которое он немедленно сообщает всем другим странам Союза.  

d) Под "противоположным или особым условием" понимается любое ограничительное 
условие, имеющее отношение к вышеназванному обязательству.  

(3) Если национальным законодательством не устанавливается иное, положения 
вышеуказанного пункта (2) b не применяются к авторам сценариев, диалогов и музыкальных 
произведений, созданных для постановки кинематографического произведения, или к его режиссеру-
постановщику. Однако страны Союза, законодательство которых не содержит положений, 
предусматривающих применение названного пункта (2) b к режиссеру-постановщику, уведомляют об 
этом Генерального директора путем письменного заявления, которое он немедленно сообщает всем 
другим странам Союза.  

Статья 14ter 
["Право долевого участия" на произведения искусства и оригиналы: 

1. Право на долю от перепродажи; 2. Применимое законодательство; 3. Процедура]  

(1) В отношении оригиналов произведений искусства и оригиналов рукописей писателей и 
композиторов автор, а после его смерти лица или учреждения, управомоченные национальным 
законодательством, пользуются неотчуждаемым правом долевого участия в каждой продаже 
произведения, следующей за первой его уступкой, совершенной автором произведения.  

(2) Охрана, предусмотренная предшествующим пунктом, может быть истребована в любой 
стране Союза, только если законодательство страны, к которой принадлежит автор, это разрешает, и в 
объеме, допускаемом законодательством страны, в которой истребуется эта охрана.  

(3) Порядок сбора и размеры сумм определяются национальным законодательством.  
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Статья 15 
[Право на защиту охраняемых прав: 1. Когда имя автора  

указывается или когда псевдоним не оставляет сомнений в  
отношении личности автора; 2. В случае кинематографических  

произведений; 3. В случае произведений, выпущенных анонимно или  
под псевдонимом; 4. В случае определенных неопубликованных  

произведений, автор которых неизвестен]  

(1) Для того, чтобы автор охраняемых настоящей Конвенцией литературных и художественных 
произведений рассматривался, при отсутствии доказательства противоположного, как таковой и в 
соответствии с этим допускался в странах Союза к возбуждению судебного преследования против 
контрафакторов, достаточно, если имя автора будет обозначено на произведении обычным образом. 
Настоящий пункт применяется, даже если это имя является псевдонимом, когда псевдоним, принятый 
автором, не оставляет сомнений в его личности.  

(2) Изготовителем кинематографического произведения считается, при отсутствии 
доказательства противоположного, физическое или юридическое лицо, имя или название которого 
обозначено на этом произведении обычным образом.  

(3) В отношении произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом, кроме указанных 
выше в пункте (1), издатель, имя которого обозначено на произведении, признается, при отсутствии 
доказательства противоположного, представителем автора, и в этом качестве он правомочен защищать 
права автора и обеспечивать их осуществление. Действие положений настоящего пункта прекращается, 
когда автор раскроет свою личность и заявит о своем авторстве на произведение.  

(4) а) Для неопубликованных произведений, автор которых неизвестен, в отношении которых 
есть все основания предполагать, что он является гражданином страны Союза, за законодательством 
этой страны сохраняется право назначить компетентный орган, представляющий этого автора и 
правомочный защищать его права и обеспечивать их осуществление в странах Союза.  

b) Страны Союза, которые в соответствии с этим положением произведут такое назначение, 
уведомляют об этом Генерального директора путем письменного заявления, содержащего полную 
информацию о назначенном в таком порядке органе. Генеральный директор немедленно сообщает это 
заявление всем другим странам Союза.  

Статья 16 
[Контрафактные экземпляры: 1. Арест; 2. Арест при ввозе; 

3. Применимое законодательство]  

(1) Контрафактные экземпляры произведения подлежат аресту в любой стране Союза, в которой 
это произведение пользуется правовой охраной.  

(2) Положения предшествующего пункта применяются также к воспроизведениям, 
происходящим из страны, в которой произведение не охраняется или перестало пользоваться охраной.  

(3) Арест налагается в соответствии с законодательством каждой страны.  

Статья 17 
[Возможность контроля распространения, исполнения и показа произведений]  

Положения настоящей Конвенции не могут ни в чем затрагивать право правительства каждой из 
стран Союза разрешать, контролировать или запрещать в законодательном или административном 
порядке распространение, исполнение или показ любого произведения или постановки, в отношении 
которых компетентный орган признает необходимым осуществить это право.  

Статья 18 
[Произведения, существующие на момент вступления Конвенции в силу: 
1. Охраняемые, когда срок охраны еще не истек в стране происхождения; 

2. Неохраняемые, когда срок охраны уже истек в стране, где она испрашивается;  
3. Применение этих принципов; 4. Специальные случаи]  

(1) Настоящая Конвенция применяется ко всем произведениям, которые к моменту ее 
вступления в силу не стали еще общим достоянием в стране происхождения вследствие истечения 
срока охраны.  
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(2) Однако, если вследствие истечения ранее предоставленного произведению срока охраны 
оно стало уже общим достоянием в стране, в которой истребуется охрана, это произведение не будет 
вновь поставлено под охрану в этой стране.  

(3) Указанный принцип применяется в соответствии с положениями специальных конвенций, 
которые заключены или будут заключены с этой целью между странами Союза . При отсутствии таких 
положений соответствующие страны определяют каждая для себя условия применения этого принципа.  

(4) Предшествующие положения применяются также в случае новых присоединений к Союзу и в 
случаях, когда охрана расширяется в порядке применения статьи 7 или вследствие отказа от оговорок.  

Статья 19 
[Более широкая охрана, чем предусмотрено Конвенцией]  

Положения настоящей Конвенции не препятствуют истребованию более широкой охраны, 
которая может предоставляться законодательством той или иной страны Союза.  

Статья 20 
[Специальные соглашения между странами Союза]  

Правительства стран Союза оставляют за собой право вступать между собой в специальные 
соглашения, когда эти соглашения будут предоставлять авторам более широкие права, чем 
установленные настоящей Конвенцией, или будут содержать другие положения, не противоречащие 
настоящей Конвенции. Положения действующих соглашений, удовлетворяющие этим требованиям, 
остаются подлежащими применению.  

Статья 21 
[Специальные положения относительно развивающихся стран: 

1. Ссылка на Дополнительный раздел; 2. Дополнительный раздел часть Акта]  

(1) Специальные положения относительно развивающихся стран содержатся в Дополнительном 
разделе.  

(2) С учетом положений статьи 28 (1) b Дополнительный раздел образует неотъемлемую часть 
настоящего Акта.  

Статья 22 
[Ассамблея: 1. Учреждение и состав; 2. Задачи; 3. Кворум,  

голосование, наблюдатели; 4. Созыв; 5. Правила процедуры]  

(1) а) Союз имеет Ассамблею, состоящую из стран Союза, связанных статьями с 22 по 26.  

b) Правительство каждой страны представляется одним делегатом, который может иметь 
заместителей, советников и экспертов.  

с) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство.  

(2) а) Ассамблея:  

(i) рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Союза и 
применению настоящей Конвенции;  

(ii) дает Международному бюро интеллектуальной собственности (далее именуемому 
"Международное бюро"), предусмотренному в Конвенции, учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности (далее именуемую "Организация"), 
указания относительно подготовки конференций по пересмотру, уделяя при этом 
должное внимание замечаниям стран Союза, не связанных статьями с 22 по 26;  

(iii) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального директора 
Организации, относящиеся к Союзу, и дает ему все необходимые инструкции по 
вопросам, входящим в компетенцию Союза;  

(iv) избирает членов Исполнительного комитета Ассамблеи;  

(v) рассматривает и утверждает отчеты и одобряет деятельность своего Исполнительного 
комитета, а также дает ему инструкции;  

(vi) определяет программу, принимает трехгодичный бюджет Союза и утверждает его 
финансовые отчеты;  
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(vii) утверждает финансовый регламент Союза;  

(viii) создает такие комитеты экспертов и рабочие группы, какие считает необходимыми для 
осуществления целей Союза;  

(ix) определяет, какие страны, не являющиеся членами Союза, и какие 
межправительственные и международные неправительственные организации могут 
быть допущены на ее заседания в качестве наблюдателей;  

(x) принимает поправки к статьям с 22 по 26;  

(xi) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на достижение 
целей Союза;  

(xii) выполняет все другие функции, вытекающие из настоящей Конвенции;  

(xiii) при условии ее согласия осуществляет такие права, какие ей предоставлены 
Конвенцией, учреждающей Организацию.  

b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администрацию которых 
осуществляет Организация, Ассамблея принимает решения, заслушав мнение 
Координационного комитета Организации.  

(3) а) Каждая страна - член Ассамблеи имеет один голос.  

b) Половина стран - членов Ассамблеи составляет кворум.  

с) Несмотря на положение подпункта b, если на какой-либо сессии количество 
представленных стран составляет менее половины, но равно или превышает одну треть 
стран - членов Ассамблеи, она может принимать решения; однако все решения Ассамблеи, 
за исключением решений, относящихся к ее собственным правилам процедуры, вступают в 
силу лишь при соблюдении нижеследующих условий. Международное бюро направляет 
упомянутые решения странам - членам Ассамблеи, которые не были на ней представлены, 
и приглашает их сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, считая с даты 
направления решений, голосуют ли они за эти решения, против них или воздерживаются. 
Если по истечении этого срока количество стран, таким образом проголосовавших или 
сообщивших, что они воздержались, достигнет того количества, которого недоставало для 
достижения кворума на самой сессии, такие решения вступают в силу при условии, что 
одновременно сохраняется необходимое большинство.  

d) При условии соблюдения положений статьи 26 (2), Ассамблея принимает свои решения 
большинством в две трети поданных голосов.  

е) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются.  

f) Делегат может представлять только одну страну и голосовать лишь от ее имени.  

g) Страны Союза, не являющиеся членами Ассамблеи, допускаются на ее заседания в 
качестве наблюдателей.  

(4) а) Ассамблея собирается на очередную сессию раз в три года по созыву Генерального 
директора и, кроме исключительных случаев, в то же время и в том же месте, что и Генеральная 
Ассамблея Организации.  

b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным директором, по 
требованию Исполнительного комитета или по требованию одной четверти стран - членов 
Ассамблеи.  

(5) Ассамблея принимает свои правила процедуры.  

Статья 23 
[Исполнительный комитет: 1. Учреждение; 2. Состав; 3. Число членов;  

4. Географическое распределение; специальные соглашения; 
5. Срок, пределы переизбрания, правила выборов; 6. Задачи; 

7. Созыв; 8. Кворум, голосование; 9. Наблюдатели; 10. Правила процедуры]  

(1) Ассамблея имеет Исполнительный комитет.  

(2) а) Исполнительный комитет состоит из стран, избранных Ассамблеей из числа стран - членов 
Ассамблеи. Кроме того, страна, на территории которой Организация имеет свою штаб-квартиру, 
располагает в Комитете ex officio одним местом, при условии соблюдения положений статьи 25 (7) b.  
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b) Правительство каждой страны - члена Исполнительного комитета представлено одним 
делегатом, который может иметь заместителей, советников и экспертов.  

с) Расходы каждой делегации несет назначившее правительство.  

(3) Количество стран - членов Исполнительного комитета составляет одну четвертую часть 
количества стран - членов Ассамблеи. При определении количества мест, подлежащих заполнению, 
остаток, получающийся после деления на четыре, в расчет не принимается.  

(4) При выборах членов Исполнительного комитета Ассамблея уделяет должное внимание 
справедливому географическому распределению, а также необходимости для стран - участниц 
специальных соглашений, которые могут быть заключены в связи с Союзом, быть в числе стран, 
составляющих Исполнительный комитет.  

(5) а) Члены Исполнительного комитета осуществляют свои функции от закрытия сессии 
Ассамблеи, на которой они были избраны, до закрытия следующей очередной сессии Ассамблеи.  

b) Члены Исполнительного комитета могут быть переизбраны, но в количестве, не 
превышающем двух третей его состава.  

с) Ассамблея устанавливает подробные правила выборов и возможных перевыборов членов 
Исполнительного комитета.  

(6) а) Исполнительный комитет:  

(i) подготавливает проект повестки дня Ассамблеи;  

(ii) предоставляет Ассамблее предложения, касающиеся проекта программы и 
трехгодичного бюджета Союза, подготовленных Генеральным директором;  

(iii) принимает в пределах программы и трехгодичного бюджета годовые программы и 
бюджеты, подготовленные Генеральным директором;  

(iv) представляет Ассамблее с соответствующими замечаниями периодические отчеты 
Генерального директора и ежегодные акты финансовых ревизий;  

(v) в соответствии с решениями Ассамблеи и с учетом обстоятельств, возникших между 
двумя очередными сессиями Ассамблеи, принимает все необходимые меры, чтобы 
обеспечить выполнение Генеральным директором программы Союза;  

(vi) выполняет все другие функции, возложенные на него в соответствии с настоящей 
Конвенцией.  

b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администрацию которых 
осуществляет Организация, Исполнительный комитет принимает решения, заслушав 
мнение Координационного комитета Организации.  

(7) а) Исполнительный комитет собирается на очередную сессию раз в год по созыву 
Генерального директора по возможности в то же время и в том же месте, что и Координационный 
комитет Организации.  

b) Исполнительный комитет собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным 
директором, либо по его собственной инициативе, либо по просьбе председателя, либо по 
требованию одной четверти членов Исполнительного комитета.  

(8) а) Каждая страна - член Исполнительного комитета имеет один голос.  

b) Половина стран - членов Исполнительного комитета составляет кворум. 

с) Решения принимаются простым большинством поданных голосов.  

d) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются.  

е) Делегат может представлять только одну страну и голосовать лишь от ее имени.  

(9) Страны Союза, не являющиеся членами Исполнительного комитета, допускаются на его 
заседания в качестве наблюдателей.  

(10) Исполнительный комитет принимает свои правила процедуры.  
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Статья 24 
[Международное бюро: 1. Общие задачи; Генеральный директор; 

2. Общая информация; 3. Журнал; 4. Информация странам;  
5. Исследования и услуги; 6. Участие в заседаниях;  
7. Конференции по пересмотру; 8. Другие задачи]  

(1) а) Административные задачи Союза осуществляются Международным бюро, являющимся 
преемником Бюро Союза, объединенного с Бюро Союза, учрежденного Международной конвенцией по 
охране промышленной собственности;  

b) Международное бюро выполняет, в частности, функции секретариата различных органов 
Союза.  

с) Генеральный директор Организации является главным должностным лицом Союза и 
представляет Союз.  

(2) Международное бюро собирает и публикует информацию, касающуюся охраны авторских 
прав. Каждая страна Союза незамедлительно передает Международному бюро текст каждого нового 
закона и все официальные тексты, относящиеся к охране авторских прав.  

(3) Международное бюро издает ежемесячный журнал.  

(4) Международное бюро сообщает по запросу любой страны Союза сведения по вопросам 
охраны авторских прав.  

(5) Международное бюро проводит исследования и оказывает услуги, предназначенные 
облегчить охрану авторских прав.  

(6) Генеральный директор и любой назначенный им член персонала участвуют без права голоса 
во всех заседаниях Ассаблеи, Исполнительного комитета и любого комитета экспертов или рабочей 
группы. Генеральный директор или назначенный им член персонала является по своему должностному 
положению секретарем этих органов.  

(7) а) Международное бюро, в соответствии с указаниями Ассамблеи и в сотрудничестве с 
Исполнительным комитетом, подготавливает конференции по пересмотру положений Конвенции, не 
содержащихся в статьях с 22 по 26.  

b) Международное бюро может консультироваться с межправительственными и 
международными неправительственными организациями по вопросам подготовки 
конференции по пересмотру.  

с) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в работе этих 
конференций без права голоса.  

(8) Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него задачи.  

Статья 25 
[Финансы: 1. Бюджет; 2. Координация с другими Союзами; 3. Источники; 

4. Взносы: возможное продление предыдущего бюджета;  
5. Сборы и платежи; 6. Фонд оборотных средств; 

7. Авансы правительства страны, на территории которой 
Организация имеет свою штаб-квартиру; 8. Финансовая ревизия]  

(1) а) Союз имеет бюджет.  

b) Бюджет Союза включает поступления и расходы собственно Союза, его взнос в бюджет 
расходов, общих для Союзов, а также в соответствующих случаях отчисления в бюджет 
Конференции Организации.  

с) Расходами, общими для Союза, считаются такие, которые не относятся исключительно к 
данному Союзу, но одновременно к одному или нескольким другим Союзам, администрацию 
которых осуществляет Организация. Доля Союза в этих общих расходах соответствует его 
заинтересованности в данных расходах.  

(2) Бюджет Союза принимается с должным учетом требований координации с бюджетами других 
Союзов, администрацию которых осуществляет Организация.  

(3) Бюджет Союза финансируется из следующих источников:  

(i) взносов стран Союза;  
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(ii) сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, относящиеся к 
Союзу;  

(iii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, относящихся к Союзу, и от 
передачи прав на такие публикации;  

(iv) даров, завещанных средств и субсидий;  

(v) ренты, процентов и различных других доходов.  

(4) а) Для определения своего взноса в бюджет каждая страна Союза относится к 
определенному классу и уплачивает свой годовой взнос на основе следующим образом установленного 
числа единиц:  

Класс I ........................... 25 
Класс II .......................... 20  
Класс III ......................... 15 
Класс IV .......................... 10 
Класс V ........................... 5  
Класс VI .......................... 3 
Класс VII ......................... 1  

b) Каждая страна, если она ранее этого не сделала, одновременно со сдачей на хранение 
ратификационной грамоты или акта о присоединении указывает класс, к которому она 
желает быть отнесенной. Любая страна может изменить класс. Если страна выбирает более 
низкий класс, она должна заявить об этом на очередной сессии Ассамблеи. Такое 
изменение вступает в действие с начала календарного года, следующего за указанной 
сессией.  

с) Годовой взнос каждой страны равен сумме, относящейся так к общей сумме взносов в 
бюджет Союза, подлежащих уплате всеми странами, как количество ее единиц относится к 
общему количеству единиц всех уплачивающих взносы стран.  

d) Взносы причитаются к уплате с первого января каждого года.  

е) Страна, у которой имеется задолженность по уплате взносов, утрачивает право голоса во 
всех органах Союза, членом которых она является, если сумма ее задолженности равна или 
превышает сумму взносов, причитающихся с нее за два полных предыдущих года. Однако 
любой из этих органов может разрешить такой стране продолжать пользоваться правом 
голоса, если и до тех пор, пока он убежден, что просрочка платежа произошла в результате 
исключительных и неизбежных обстоятельств.  

f) В случае когда бюджет не принят до начала нового финансового периода, в соответствии с 
порядком, предусмотренным финансовым регламентом, действует бюджет на уровне 
предыдущего года.  

(5) Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые Международным 
бюро от имени Союза, устанавливается Генеральным директором, который докладывает об этом 
Ассамблее и Исполнительному комитету.  

(6) а) Союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из разового платежа, 
вносимого каждой страной Союза. Если фонд оборотных средств становится недостаточным, 
Ассамблея решает вопрос о его увеличении.  

b) Размер первоначального платежа каждой страны в упомянутый фонд или ее доля в 
увеличении этого фонда пропорциональны взносу этой страны за тот год, в котором 
образован фонд или принято решение о его увеличении.  

с) Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предложению 
Генерального директора, после того как она заслушает мнение Кординационного комитета 
Организации.  

(7) а) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом со страной, на территории которой 
Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в случаях, когда фонд оборотных 
средств оказывается недостаточным, эта страна предоставляет авансы. Сумма этих авансов и условия, 
на которых они предоставляются, в каждом случае являются предметом особого соглашения между 
такой страной и Организацией. До тех пор пока такая страна связана обязательством предоставлять 
авансы, она по своему положению имеет одно место в Исполнительном комитете.  
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b) Как страна, упомянутая в подпункте (a), так и Организация имеют право путем письменного 
уведомления денонсировать обязательство о предоставлении авансов. Денонсация 
вступает в действие через три года после окончания того года, в котором было сделано 
уведомление.  

(8) Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финансового регламента 
одной или несколькими странами Союза или внешними ревизорами, назначенными с их согласия 
Ассамблеей.  

Статья 26 
[Изменения: 1. Положения, которые могут быть изменены  

Ассамблеей; предложения; 2. Принятие; 3. Вступление в силу]  

(1) Предложения о внесении поправок в статьи 22, 23, 24, 25 и настоящую статью могут быть 
сделаны любой страной - членом Ассамблеи, Исполнительным комитетом или Генеральным 
директором. Такие предложения направляются Генеральным директором странам членам Ассамблеи 
по меньшей мере за шесть месяцев до рассмотрения их Ассамблеей.  

(2) Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), принимается Ассамблеей, для 
чего требуется большинство в три четверти поданных голосов; однако любая поправка к статье 22 и к 
данному пункту принимается большинством в четыре пятых поданных голосов.  

(3) Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), вступает в силу через месяц, 
после того как письменные уведомления о ее принятии, осуществленном в соответствии с 
конституционной процедурой каждой страны, получены Генеральным директором от трех четвертей 
стран, которые состояли членами Ассамблеи во время принятия ею этой поправки. Любая поправка к 
указанным статьям, принятая таким образом, обязательна для всех стран, которые являются членами 
Ассамблеи во время вступления поправки в силу или которые становятся ее членами после этой даты, 
однако любая поправка, увеличивающая финансовые обязательства стран Союза, является 
обязательной только для тех стран, которые уведомили о принятии ими такой поправки.  

Статья 27 
[Пересмотр: 1. Цель; 2. Конференции; 3. Принятие]  

(1) Настоящая Конвенция может подвергаться пересмотру с целью внесения в нее изменений, 
предназначенных усовершенствовать систему Союза.  

(2) В этих целях поочередно в странах Союза проводятся конференции представителей 
указанных стран.  

(3) С учетом положений статьи 26, которые применяются при внесении поправок к статьям с 22 
по 26, любой пересмотр настоящего Акта, включая Дополнительный раздел, требует единогласия 
поданных голосов.  

Статья 28 
[Принятие и вступление в силу Акта для стран Союза:  

1. Ратификация, присоединение; возможность исключения определенных положений; изъятие 
исключения; 2. Вступление в силу статей с 1 по 21 и Дополнительного раздела; 3. Вступление в 

силу статей с 22 по 38]  

(1) а) каждая страна Союза, которая подписала настоящий Акт, может ратифицировать его или, 
если она не подписала его, может присоединиться к нему. Ратификационные грамоты и акты о 
присоединении сдаются на хранение Генеральному директору.  

b) Каждая страна Союза может заявить в своей ратификационной грамоте или акте о 
присоединении, что ратификация или присоединение не распространяется на статьи с 1 по 
21 и на Дополнительный раздел; однако, если такая страна уже сделала заявление, 
согласно статье VI (1) Дополнительного раздела, она в данной грамоте или акте в таком 
случае может заявить только о том, что ее ратификация или присоединение не применяется 
к статьям с 1 по 20.  

с) Каждая страна Союза, которая в соответствии с подпунктом b исключила соответствующие 
упомянутые положения из сферы действий своей ратификации или присоединения, может 
позднее в любое время заявить, что она распространяет действие своей ратификации или 
присоединения на эти положения. Такое заявление сдается на хранение Генеральному 
директору.  
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(2) а) Статьи с 1 по 21 и Дополнительный раздел вступают в силу через три месяца после того, 
как будут выполнены следующие два условия:  

(i) по меньшей мере пять стран Союза ратифицируют настоящий Акт или присоединятся к 
нему, не сделав заявления, предусмотренного пунктом (1) b;  

(ii) Испания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки и Франции станут связаны Всемирной конвенцией по 
авторскому праву, пересмотренной в Париже 24 июля 1971 года.  

b) Вступление в силу, указанное в подпункте а, относится к тем странам Союза, которые по 
меньшей мере за три месяца до упомянутого вступления в силу сдали на хранение 
ратификационные грамоты или акты о присоединении, не сделав заявления, 
предусмотренного пунктом (1) b.  

с) В отношении любой страны Союза, к которой не применяется подпункт b и которая 
ратифицировала настоящий Акт или присоединилась к нему, не сделав заявления, 
предусмотренного пунктом (1) b, статьи с 1 по 21 и Дополнительный раздел вступают в силу 
через три месяца после даты уведомления Генеральным директором о сдаче на хранение 
соответствующей ратификационной грамоты или акта о присоединении, если только в 
поданной грамоте или акте не будет указана более поздняя дата. В последнем случае 
статьи с 1 по 21 и Дополнительный раздел вступают в силу в отношении этой страны на 
указанную таким образом дату.  

d) Положения подпунктов a и c не влияют на применение статьи VI Дополнительного раздела.  

(3) В отношении любой страны Союза, которая ратифицирует настоящий Акт или 
присоединяется к нему, сделав или не сделав заявление, предусмотренное пунктом (1) b, статьи с 22 по 
38, вступают в силу через три месяца после даты уведомления Генеральным директором о сдаче на 
хранение соответствующей ратификационной грамоты или акта о присоединении, если только в 
поданной грамоте или акте не будет указана более поздняя дата. В последнем случае статьи с 22 по 38 
вступают в силу в отношении этой страны на указанную таким образом дату.  

Статья 29 
[Принятие и вступление в силу для стран, не являющихся членами Союза: 1. 

Присоединение; 2. Вступление в силу]  

(1) Любая страна, не являющаяся членом Союза, может присоединиться к настоящему Акту и 
тем самым стать стороной настоящей Конвенции и членом Союза. Акты о присоединении сдаются на 
хранение Генеральному директору.  

(2) а) С учетом подпункта b, настоящая Конвенция вступает в силу в отношении любой страны, 
не являющейся членом Союза, через три месяца после даты уведомления Генеральным директором о 
сдаче на хранение ее акта о присоединении, если только более поздняя дата не была указана в акте о 
присоединении. В последнем случае настоящая Конвенция вступает в силу в отношении этой страны на 
указанную таким образом дату.  

b) Если вступление в силу, в соответствии с подпунктом а, предшествует вступлению в силу 
статей с 1 по 21 и Дополнительного раздела, в соответствии со статьей 28 (2) a, упомянутая страна тем 
временем будет связана вместо статей с 1 по 21 и Дополнительного раздела статьями с 1 по 20 
Брюссельского акта настоящей Конвенции.  

Статья 29bis 
[Последствие принятия Акта для целей статьи 14 (2) Конвенции ВОИС]  

Ратификация настоящего Акта или присоединение к нему для любой страны, не связанной 
статьями с 22 по 39 Стокгольмского акта настоящей Конвенции, являются исключительно для целей 
статьи 14 (2) Конвенции, учреждающей Организацию, равнозначными ратификации упомянутого 
Стокгольмского акта или присоединению к этому акту с ограничением, предусмотренным статьей 28 (1) 
b (i) этого акта.  

Статья 30 
[Оговорки: 1. Ограничение возможности делать оговорки;  

2. Оговорки, сделанные ранее; оговорка в отношении права на перевод; изъятие оговорки]  

1. За исключением изъятий, допускаемых пунктом (2) настоящей статьи, статьи 28 (1) b, статьи 
33 (2) и Дополнительным разделом, ратификация или присоединение автоматически влекут за собой 
признание всех положений и получение всех преимуществ, устанавливаемых настоящей Конвенцией.  
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(2) а) Любая страна Союза, которая ратифицирует настоящий Акт или присоединяется к нему, 
может с у четом статьи V (2) Дополнительного раздела сохранить преимущества оговорок, 
сформулированных ею ранее, при условии, если она сделает об этом заявление при сдаче на хранение 
ратификационной грамоты или акта о присоединении.  

b) Любая страна, не являющаяся членом Союза, при присоединении к настоящей Конвенции и 
с учетом статьи V (2) Дополнительного раздела может заявить, что она намерена, по 
крайней мере временно, заменить статью 8 настоящего Акта, относительно права на 
перевод, положениями статьи 5 Союзной конвенции 1886 года, дополненной в Париже в 
1896 году, при ясном понимании, что эти положения применяются только к переводам на 
общеупотребимый язык этой страны. С учетом статьи 1 (6) b Дополнительного раздела 
любая страна Союза имеет право применять в отношении права на перевод произведений, 
страной происхождения которых является страна, воспользовавшаяся такой оговоркой, 
охрану, эквивалентную охране, предоставляемой этой последней страной.  

с) Любая страна может в любое время изъять такие оговорки путем уведомления, 
направленного Генеральному директору.  

Статья 31 
[Применение к некоторым территориям: 1. Заявление; 2. Изъятие заявления; 

3. Дата вступления в силу; 4. Принятие фактической ситуации не подразумевается]  

(1) Любая страна может заявить в своей ратификационной грамоте или акте о присоединении 
или в любое последующее время направить Генеральному директору письменное уведомление о том, 
что настоящая Конвенция применяется ко всем или некоторым территориям, указанным в заявлении 
или уведомлении, за международные отношения которых она несет ответственность.  

(2) Любая страна, которая сделала такое заявление или направила такое уведомление, может в 
любое время уведомить Генерального директора о прекращении применения настоящей Конвенции ко 
всем или некоторым из таких территорий.  

(3) а) Всякое заявление, сделанное в соответствии с пунктом (1), вступает в силу с той же даты, 
что и ратификация или присоединение, документы о которых включали это заявление, а всякое 
уведомление, направленное в соответствии с упомянутым пунктом, вступает в силу через три месяца 
после извещения о нем, сделанного Генеральным директором.  

b) Всякое уведомление, направленное в соответствии с пунктом (2), вступает в силу через 
двенадцать месяцев после получения его Генеральным директором.  

(4) Настоящая статья ни в коем случае не может истолковываться как означающая молчаливое 
признание или принятие любой страной Союза фактического положения в отношении территории, к 
которой настоящая Конвенция применяется другой страной Союза в силу заявления, сделанного в 
соответствии с пунктом (1).  

Статья 32 
[Применение настоящего Акта и более ранних актов:  

1. Между странами, которые уже являются членами Союза;  
2. Между любой страной, которая становится членом Союза, и другими  

странами-членами Союза; 3. Применимость Дополнительного раздела в некоторых отношениях]  

(1) Настоящий Акт заменяет в отношениях между странами Союза и в той же мере, в какой он 
применяется, Бернскую конвенцию от 9 сентября 1886 года и последующие акты по ее пересмотру. 
Акты, ранее вступившие в силу, продолжают применяться в целом или в той мере, в какой настоящий 
Акт не заменяет их в силу предыдущего предложения, в отношениях между странами Союза, которые 
не ратифицируют настоящего Акта или не присоединяются к нему.  

(2) Страны, не являющиеся членами Союза, которые становятся стороной настоящего Акта, с 
учетом пункта (3), применяют его в отношении любой страны Союза, не связанной настоящим Актом 
или хотя и связанной с настоящим Актом, но которая сделала заявление, предусматриваемое статьей 
28 (1) b. Такие страны признают, что упомянутая страна Союза в своих отношениях с ними:  

(i) может применять положения последнего акта, которым она связана , и  

(ii) с учетом статьи 1 (6) Дополнительного раздела, имеет право приспособить охрану к 
уровню, предусмотренному настоящим Актом.  

(3) Каждая страна, которая воспользовалась любой из возможностей, предусмотренных в 
Дополнительном разделе, может применять положения Дополнительного раздела, относящиеся к 
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правам или возможностям, которыми она воспользовалась, в своих отношениях с любой страной 
Союза, которая не связана настоящим Актом, при условии, что эта последняя страна допускает 
применение упомянутых положений.  

Статья 33 
[Споры: 1. Юрисдикция Международного суда; 2. Оговорка в  

отношении такой юрисдикции; 3. Изъятие оговорки]  

(1) Любой спор между двумя или несколькими странами Союза, касающийся толкования или 
применения настоящей Конвенции, не разрешенный путем переговоров, может быть передан любой из 
указанных стран в Международный Суд, путем подачи заявления, в соответствии со Статутом Суда, 
если только указанные страны не договорятся о другом способе урегулирования спора. Страна, которая 
подает заявление, должна сообщить Международному бюро о споре, переданном на рассмотрение 
Суда; Международное бюро должно поставить об этом в известность остальные страны Союза.  

(2) В момент подписания настоящего Акта или сдачи на хранение ратификационной грамоты или 
акта о присоединении любая страна может заявить, что она не считает себя связанной положениями 
пункта (1). Что касается споров между такой страной и любой другой страной Союза, то положения 
пункта (1) на них не распространяются.  

(3) Любая страна, сделавшая заявление в соответствии с положениями пункта (2), может в 
любое время отозвать его путем уведомления, направленного Генеральному директору.  

Статья 34 
[Закрытие некоторых более ранних положений: 1. Предшествующих актов; 

2. Протокола к Стокгольмскому акту]  

(1) С учетом статьи 29 bis, никакая страна не может ратифицировать предшествующие акты 
настоящей Конвенции или присоединиться к ним после вступления в силу статей с 1 по 21 и 
Дополнительного раздела.  

(2) После вступления в силу статей с 1 по 21 и Дополнительного раздела никакая страна не 
может сделать заявление, предусмотренное статьей 5 Протокола относительно развивающихся стран, 
приложенного к Стокгольмскому акту.  

Статья 35 
[Срок действия Конвенции; денонсация: 1. Неограниченный срок; 

2. Возможность денонсации; 3. Дата вступления в силу денонсации; 
4. Отсрочка денонсации]  

(1) Настоящая Конвенция действует без ограничения срока.  

(2) Любая страна может денонсировать настоящий Акт путем уведомления, направленного 
Генеральному директору. Такая денонсация является также денонсацией всех предшествующих актов и 
распространяется только на страну, которая ее сделала, в то время как в отношении остальных стран 
Союза Конвенция остается в силе и подлежит выполнению.  

(3) Денонсация вступает в силу через год, считая со дня получения уведомления Генеральным 
директором.  

(4) Предусмотренное настоящей статьей право денонсации не может быть использовано никакой 
страной до истечения пяти лет, считая с даты, на которую она стала членом Союза.  

Статья 36 
[Применение Конвенции: 1. Обязательство принимать необходимые меры; 

2. Момент, с которого существует обязательство]  

(1) Каждая страна, являющаяся участницей настоящей Конвенции, обязуется принять, в 
соответствии со своей Конституцией, необходимые меры для обеспечения применения настоящей 
Конвенции.  

(2) Подразумевается, что каждая страна, в момент когда она становится участницей настоящей 
Конвенции, будет в состоянии, в соответствии со своим внутренним законодательством, осуществлять 
положения настоящей Конвенции.  



 46 

Статья 37 
[Заключительные положения: 1. Языки Акта; 2. Подпись; 

3. Заверенные копии; 4. Регистрация; 5. Уведомления]  

(1) а) Настоящий Акт подписывается в одном экземпляре на английском и французском языках 
и, с учетом пункта (2), сдается на хранение Генеральному директору.  

b) Официальные тексты вырабатываются Генеральным директором, после консультации с 
заинтересованными правительствами, на арабском, испанском, итальянском, немецком и 
португальском языках, а также на других языках, которые определит Ассамблея.  

с) В случае разногласий в толковании различных текстов предпочтение отдается 
французскому тексту.  

(2) Настоящий Акт открыт для подписания до 31 января 1972 г. До этой даты экземпляр, 
указанный в пункте (1) а, сдается на хранение Правительству Французской Республики.  

(3) Генеральный директор заверяет и направляет две копии подписанного текста настоящего 
Акта правительствам всех стран Союза и, по запросу, правительству любой другой страны.  

(4) Генеральный директор регистрирует настоящий Акт в Секретариате Организации 
Объединенных Наций.  

(5) Генеральный директор уведомляет правительства всех стран Союза о подписаниях, сдаче на 
хранение ратификационных грамот и актов о присоединении и о заявлениях, содержащихся в этих 
документах или сделанных в соответствии со статьями 28 (1) с, 30 (2) a и b и 33 (2), о вступлении в силу 
любых положений настоящего Акта, уведомлениях о денонсации и уведомлениях, направленных в 
соответствии со статьями 30 (2) с, 31 (1) и (2), 33 (3) и 38 (1), а также об уведомлениях,предусмотренных 
Дополнительным разделом.  

Статья 38 
[Переходные положения: 1. Использование "пятилетней" привилегии;  

2. Бюро Союза, Директор Бюро; 3. Преемственность Бюро Союза]  

(1) Страны Союза, которые не ратифицировали настоящий Акт или не присоединились к нему 
или которые не связаны статьями с 22 по 26 Стокгольмского акта настоящей Конвенции, могут до 26 
апреля 1975 года пользоваться, если они того пожелают, правами, предоставляемыми в силу заказных 
статей, как если бы они были связаны этими статьями. Любая страна, желающая пользоваться такими 
правами, направляет с этой целью Генеральному директору письменное уведомление, которое вступает 
в действие с даты его получения. Такие страны считаются членами Ассамблеи до указанного срока.  

(2) До тех пор пока не все страны Союза стали членами Организации, Международное бюро 
Организации функционирует также в качестве Бюро Союза, а Генеральный директор действует в 
качестве Директора этого Бюро.  

(3) Как только все страны Союза становятся членами Организации, права, обязанности и 
имущество Бюро Союза переходит к Международному бюро Организации.  
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Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності 
про авторске право 

(прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року та положення Бернської конвенції 
(1971 р.), на які містяться посилання у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право) (1996)4 

(Про приєднання до Конвенції див. Закон №2733-ІІІ від 20.09.2001) 

 

Офіційний переклад 

Преамбула 

Договірні Сторони, 

Бажаючи вдосконалювати та підтримувати охорону прав авторів на їхні літературні та художні 
твори найбільш ефективним та однаковим шляхом,  

Вважаючи за необхідне ввести нові міжнародні правила та більш чітке тлумачення певних 
існуючих правил з метою забезпечення адекватного вирішення питань, що виникають у зв'язку з 
економічним, соціальним, культурним та технічним розвитком,  

Визнаючи глибокій вплив розвитку та зближення інформаційних та комунікаційних технологій на 
створення та використання літературних і художніх творів,  

Наголошуючи на виключній значимості охорони авторського права як стимулу для літературної 
та художньої творчості,  

Вважаючи за необхідне збереження балансу між правами авторів та інтересами широкої публіки, 
особливо в сфері освіти, наукових досліджень і до доступу до інформації, як відображено в Бернській 
конвенції,  

Погодились про наступне: 

Стаття 1 
Відношення до Бернської конвенції 

(1) Цей Договір є спеціальною угодою в рамках значення Статті 20 Бернської конвенції про 
охорону літературних і художніх творів по відношенню до Договірних Сторін, які є членами Союзу, 
створеного цією Конвенцією. 

Цей Договір не має жодного відношення до інших договорів, крім Бернської конвенції, і не 
обмежує будь-які права та зобов'язання за будь-якими іншими договорами. 

(2) Ніщо в цьому Договорі не змінює існуючі зобов'язання, які Договірні Сторони мають по 
відношенню один до одного згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів. 

(3) Надалі "Бернська конвенція" означає Паризький акт від 24 липня 1971 року Бернської 
конвенції про охорону літературних і художніх творів. 

(4) Договірні Сторони дотримуються Статей 1-21 і Додаткового розділу Бернської конвенції
5
. 

Стаття 2 
Сфера охорони авторського права 

Охорона авторських прав поширюється на форму вираження, а не на ідеї, процеси, методи 
діяльності або математичні концепції як такі. 

                                                   
4
 Цей Договір був прийнятий 20 грудня 1996 року в Женеві Дипломатичною Конференцією ВОІВ про певні питання 

авторських та суміжних прав. 

5
 Узгоджені заяви щодо Статті 1 (4): Право на відтворення, як воно визначено в Статті 9 Бернської конвенції ( 

995_051 ), і винятки, що допускаються відносно цього права, повністю застосовується у цифровому середовищі і, 
зокрема відносно використання творів у цифровій формі. Розуміється, що зберігання твору, що охороняється в 
цифровій формі в електронному засобі є відтворенням в контексті Статті 9 Бернської конвенції. 
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Стаття 3 
Застосування Статей 2-6 Бернської Конвенції 

Договірні Сторони із урахуванням відповідних змін, застосовують положення Статей 2-6 
Бернської конвенції, що стосуються охорони, передбаченої цим Договором6

. 

Стаття 4 
Комп'ютерні програми 

Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори в розумінні Статті 2 Бернської 
конвенції. Така охорона застосовується до комп'ютерних програм незалежно від способу або форми їх 
вираження7. 

Стаття 5 
Компіляції даних (бази даних) 

Компіляції даних або іншої інформації в будь-якій формі, які за підбором і розміщенням змісту є 
результатом інтелектуальної творчості, охороняються як такі. Така охорона не розповсюджується на 
самі дані або інформацію і не обмежує будь-яке авторське право, яке відноситься до самих даних або 
інформації, що містяться в компіляції

8
. 

 

Стаття 6 
Право на розповсюдження 

(1) Автори літературних та художніх творів користуються виключним правом дозволяти 
розповсюдження серед широкої публіки оригіналу і примірників своїх творів шляхом продажу або іншої 
передачі права власності. 

(2) Ніщо в цьому Договорі не впливає на свободу Договірних Сторін визначати, якщо вони 
існують, умови, за яких вичерпання права, зазначеного в пункті (1), застосовується після першого 
продажу або іншої передачі права власності на оригінал або примірник твору з дозволу автора9. 

Стаття 7 
Право на прокат 

(1) Автори 

(і) комп'ютерних програм; 

(іі) кінематографічних творів; і 

(ііі) творів, втілених у фонограмах, як визначено національним законодавством Договірних 
Сторін, користуються виключним правом дозволяти комерційний прокат для публіки 
оригіналів або примірників своїх творів. 

(2) Пункт (1) не застосовується: 

                                                   
6 Узгоджені заяви щодо Статті 3: Розуміється, що при застосуванні Статті 3 цього Договору, вираз "країна Союзу" в 
Статтях 2-6 Бернської конвенції ( 995_051 ) буде читатися так, якби це було посилання на Договірну Сторону цього 
Договору, при застосуванні тих Статей Бернської конвенції відносно захисту, який надається цим Договором. 
Розуміється також, що вираз "країна, яка не є учасником Союзу" в цих Статтях Бернської конвенції буде, при таких 
же обставинах, читатися так, якби це мало відношення до країни, яка не є Договірною Стороною цього Договору, а 
також вираз "ця Конвенція" в Статтях 2 (8), 2 bіs (2), 3, 4, 5 Бернської конвенції буде читатися, якби це мало 
відношення до Бернської конвенції та цього Договору. Нарешті, розуміється, що посилання в Статтях 3-6 Бернської 
конвенції "громадянин однієї з країн Союзу" буде означати, якщо ці Статті будуть застосовуватися відносно цього 
Договору, відносно міжурядової організації, яка є Договірною Стороною цього Договору, що мова йде про 
громадянина однієї з країн цієї організації. 
7 Узгоджені заяви щодо Статті 4: Сфера захисту комп'ютерних програм відповідно до Статті 4 цього Договору, 
включаючи Статтю 2, співпадає зі Статтею 2 Бернської конвенції і відповідними положеннями Угоди TRІPS. 
8 Узгоджені заяви щодо Статті 5: Сфера захисту компіляції даних (баз даних) відповідно до Статті 5 цього Договору, 
включаючи Статтю 2, співпадає зі Статтею 2 Бернської конвенції і відповідними положеннями Угоди TRІPS. 
9 Узгоджені заяви щодо Статті 6 та 7: Використані в цих Статтях вирази "екземпляри" та "оригінал та екземпляри", 
які є предметом права на розповсюдження та права на прокат в контексті зазначених Статей, відносяться виключно 
до записаних екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у вигляді матеріальних об'єктів. 
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(і) по відношенню до комп'ютерних програм, якщо сама програма не є головним об'єктом 
прокату; та 

(іі) по відношенню до кінематографічних творів, якщо тільки такий комерційний прокат не 
призводить до широкого копіювання таких творів, що завдає суттєвої шкоди виключному 
праву на відтворення. 

(3) Незважаючи на положення пункту (1), Договірна Сторона, в якій на 15 квітня 1994 року діяла і 
продовжує діяти система справедливої компенсації авторам за прокат примірників їх творів, втілених у 
фонограмах, може користуватися цією системою за умови, що комерційний прокат творів, втілених у 
фонограмах, не завдає суттєвої шкоди виключному праву авторів на відтворення

10,11. 

Стаття 8 
Право на розповсюдження серед широкої публіки 

Не порушуючи положень Статей 11 (1) (іі), 11bіs (1) (і) та (іі), 11ter (1) (іі), 14 (1) (іі) та 14bіs (1) 
Бернської конвенції автори літературних і художніх творів користуються виключним правом дозволяти 
будь-яке розповсюдження своїх творів серед широкої публіки через дротові або недротові засоби 
зв'язку, включаючи розповсюдження своїх творів серед широкої публіки у такий спосіб, що представники 
публіки можуть мати доступ до таких творів у будь-якому місці і в будь-який час за їх власним вибором

12
. 

Стаття 9 
Тривалість охорони фотографічних творів 

По відношенню до фотографічних творів Договірні Сторони не застосовують положення Статті 7 
(4) Бернської конвенції. 

Стаття 10 
Обмеження і винятки 

(1) В окремих особливих випадках, які не завдають шкоди нормальному використанню твору і 
невиправдано не обмежують законних інтересів автора. Договірні Сторони можуть передбачити в своєму 
національному законодавстві обмеження або винятки стосовно прав, що надаються авторам 
літературних та художніх творів згідно з цим Договором. 

(2) При застосуванні Бернської конвенції Договірні Сторони встановлюють будь-які обмеження 
або винятки з передбачених нею прав для окремих особливих випадків, які не завдають шкоди 
нормальному використанню твору і невиправдано не обмежують законних інтересів автора13. 

Стаття 11 
Зобов'язання стосовно технічних засобів 

Договірні Сторони передбачають відповідну правову охорону та ефективні засоби правового 
захисту від обходу існуючих технічних засобів, які вживаються авторами у зв'язку із застосуванням їх 
прав згідно з цим Договором або Бернською конвенцією і обмежують дії, які не дозволені авторами або 
не допускаються законом по відношенню до їх творів. 

                                                   
10 Узгоджені заяви щодо Статей 6 та 7: Використані в цих Статтях вирази "екземпляри" та "оригінал та екземпляри", 
які є предметом права на розповсюдження та права на прокат в контексті зазначених Статей, відносяться виключно 
до записаних екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у вигляді матеріальних об'єктів. 
11 Узгоджені заяви щодо Статті 7: Розуміється, що зобов'язання відповідно до Статті 7 (1) не вимагає від Договірної 
Сторони надавати виключні права на комерційний прокат авторам, які відповідно до законодавства Договірної 
Сторони, не наділені такими правами відносно фонограм. Розуміється, що це зобов'язання співпадає із Статтею 14 
(4) Угоди TRІPS. 
12 Узгоджені заяви щодо Статті 8: Розуміється, що просте надання фізичним особам права на здійснення 
повідомлення не в повному обсязі співпадає з поняттям повідомлення, яке передбачено цим Договором або 
Бернською конвенцією. Зрозуміло також, що Стаття 8 ні в якому разі не перешкоджає Договірній Стороні 
застосовувати Статтю 11

bіs (2). 

13
 Узгоджена заява щодо Статті 10: Розуміється, що положення Статті 10 дозволяють Договірним Сторонам 

розширювати щодо цифрового середовища обмеження та винятки в своїх національних законодавствах, які 
вважаються прийнятними згідно з положеннями Бернської конвенції. Одночасно, ці положення, зрозуміло, 
дозволяють Договірній Стороні знаходити нові винятки та обмеження, які є прийнятними в цифровому сітьовому 
середовищі. 

Розуміється також, що Стаття 10 (2) не зменшує та не збільшує сферу застосування обмежень та виключень, яка 
дозволяється Бернською конвенцією. 
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Стаття 12 
Зобов'язання стосовно інформації про управління правами 

(1) Договірні Сторони передбачають відповідні ефективні засоби юридичної відповідальності по 
відношенню до будь-якої особи, яка свідомо чинить будь-які з нижчезазначених дій, знаючи або, у 
зв'язку із застосуванням цивільно-правових засобів захисту, маючи належні підстави знати, що така дія 
буде спонукати, дозволяти, сприяти або приховувати порушення будь-якого права, передбаченого цим 
Договором або Бернською конвенцією: 

(і) недозволене усунення або зміну будь-якої електронної інформації про управління 
правами; 

(іі) недозволене поширення, імпортування для розповсюдження, передачу в ефір або 
розповсюдження серед широкої публіки, творів або примірників творів, знаючи, що в них 
без дозволу була усунена або змінена електронна інформація про управління 
правами14

. 

(2) "Інформація про управління правами" в розумінні цієї статті означає інформацію, яка 
ідентифікує твір, автора твору, володаря будь-якого права на твір або інформацію про умови 
використання твору, а також будь-які цифри або коди, в яких подана така інформація, якщо будь-яка з 
цих складових інформації додана до примірника твору або фігурує у зв'язку із розповсюдженням твору 
серед широкої публіки. 

Стаття 13 
Застосування в часі 

Договірні Сторони застосовують положення Статті 18 Бернської конвенції до всіх видів охорони, 
передбачених цим Договором. 

Стаття 14 
Положення про забезпечення прав 

(1) Договірні Сторони зобов'язуються відповідно до своїх правових систем вжити заходів, 
необхідних для забезпечення застосування цього Договору. 

(2) Договірні Сторони передбачать наявність в їх законах заходів щодо забезпечення прав, які 
дозволяють ефективно протидіяти будь-яким актам порушення прав, передбачених цим Договором, 
включаючи термінові заходи для запобігання порушень та заходи як стримуючий засіб від подальших 
порушень. 

Стаття 15 
Асамблея 

(1)  

(a) Договірні Сторони засновують Асамблею. 

(b) Кожна Договірна Сторона має бути представлена одним делегатом, який може мати 
заступників, радників та експертів. 

(c) Витрати кожної делегації оплачуються Договірною Стороною, яка її призначила. Асамблея 
може звернутися до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі "ВОІВ") з 
проханням надати фінансову допомогу для делегацій тих Договірних Сторін, які вважаються 
країнами, що розвиваються, відповідно до встановленої практики Генеральної Асамблеї 
Організації Об'єднаних Націй, або є країнами, що перебувають у процесі переходу до 
ринкової економіки. 

(2)  

(a) Асамблея розглядає питання, які стосуються збереження, розвитку, застосування та 
функціонування цього Договору. 

                                                   
14

 Узгоджені заяви щодо Статті 12: Розуміється, що посилання на "порушення будь-якого права, що охоплюється 
цим Договором або Бернською конвенцією" включає як виключні права, так і права на одержання винагороди. 

Розуміється далі, що Договірні Сторони не будуть базуватися на цій Статті для знаходження або застосування 
систем по управлінню правами, які б здійснювали нав'язування формальностей, які недопустимі за Бернською 
конвенцією та цим Договором, наприклад, забороняючи вільний рух товарів або перешкоджаючи користуванню 
правами, які передбачені цим Договором. 
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(b) Асамблея виконує функцію, покладену на неї відповідно до Статті 17 (2), що стосується 
допуску окремих міжурядових організацій до участі в цьому Договорі. 

(c) Асамблея виносить рішення про скликання будь-якої дипломатичної конференції для 
перегляду цього Договору та видає необхідні вказівки Генеральному директору ВОІВ щодо 
підготування такої дипломатичної конференції. 

(3)  

(a) Кожна Договірна Сторона, яка є державою, має один голос і голосує тільки від свого імені. 

(b) Будь-яка Договірна Сторона, яка є міжурядовою організацією, може брати участь у 
голосуванні замість держав-членів такої організації, в якій кількість голосів дорівнює 
кількості держав-членів цієї організації, яка є стороною цього Договору. Будь-яка така 
міжурядова організація не бере участі в голосуванні, якщо будь-яка з держав-членів такої 
організації використає своє право голосувати, і навпаки. 

(4) Один раз на два роки Асамблея скликається Генеральним директором ВОІВ на чергову сесію. 

(5) Асамблея встановлює свої процедурні правила, включаючи скликання позачергових сесій, 
вимоги до кворуму та, на підставі положень цього Договору, необхідну більшість для прийняття різних 
рішень. 

Стаття 16 
Міжнародне бюро 

Міжнародне бюро ВОІВ виконує адміністративні функції, які стосуються цього Договору. 

Стаття 17 
Право участі в Договорі 

(1) Будь-яка держава-учасниця ВОІВ може стати учасницею цього Договору. 

(2) Асамблея може винести рішення про допуск до участі в цьому Договорі будь-якої міжурядової 
організації, яка заявляє, що вона має компетенцію і власну, обов'язкову для всіх держав-членів такої 
організації, нормативну базу з питань, що регулюються цим Договором і що вона належним чином 
уповноважена відповідно до своїх внутрішніх процедур стати учасницею цього Договору. 

(3) Європейське співтовариство, зробивши заяву, згадану у попередньому пункті, на 
Дипломатичній конференції, де було прийнято цей Договір, може стати учасником цього Договору. 

Стаття 18 
Права та обов'язки згідно з Договором 

Якщо в цьому Договорі не передбачено будь-яких спеціальних положень про інше, кожна 
Договірна Сторона користується всіма правами та бере на себе всі зобов'язання, що виходять з цього 
Договору. 

Стаття 19 
Підписання Договору 

Цей Договір є відкритим для підписання до 31 грудня 1997 року будь-якою державою-членом 
ВОІВ та Європейським співтовариством. 

Стаття 20 
Набуття чинності Договором 

Цей Договір набуває чинності через три місяці після подання Генеральному директору ВОІВ на 
збереження 30 державами документів про ратифікацію або приєднання. 

Стаття 21 
Дата початку участі в Договорі 

Цей Договір стає обов'язковим для: 

(і) 30 держав, зазначених у Статті 20, з дати набуття цим Договором чинності; 

(іі) кожної іншої держави після закінчення трьох місяців з дати подання цією державою 
відповідного документа на зберігання Генеральному директору ВОІВ; 
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(ііі) Європейського співтовариства після закінчення трьох місяців з дати подання на 
зберігання документа про ратифікацію або приєднання, якщо такий документ було 
подано після набуття чинності цим Договором відповідно до Статті 20, або трьох місяців 
після набуття чинності цим Договором, якщо такий документ було подано для 
зберігання до набуття чинності цим Договором; 

(іv) будь-якої іншої міжурядової організації, яка допущена до участі в цьому Договорі, після 
закінчення трьох місяців після подання на зберігання її документа про приєднання. 

Стаття 22 
Застереження, що не допускаються відносно Договору 

За цим Договором не допускається жодних застережень. 

Стаття 23 
Денонсація Договору 

Будь-яка Договірна Сторона може денонсувати цей Договір через повідомлення, адресоване 
Генеральному директору ВОІВ. Будь-яка денонсація вводиться в дію по закінченні одного року з дати 
отримання повідомлення Генеральним директором ВОІВ. 

Стаття 24 
Мови Договору 

(1) Цей Договір підписується в одному примірнику англійською, арабською, іспанською, 
китайською, російською і французькою мовами, причому всі тексти на цих мовах є рівно автентичними. 

(2) Офіційний текст будь-якою мовою, крім мов, зазначених у пункті (1), затверджується 
Генеральним директором ВОІВ на прохання зацікавленої сторони після консультацій зі всіма 
зацікавленими сторонами. В цьому пункті "зацікавлена сторона" означає будь-яку державу-член ВОІВ, 
про офіційну мову або одну з офіційних мов якої йдеться, а також Європейське співтовариство та будь-
яку іншу міжурядова організацію, яка може стати учасницею цього Договору, якщо йдеться про одну з її 
офіційних мов. 

Стаття 25 
Депозитарій 

Генеральний директор ВОІВ є депозитарієм цього Договору. 
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Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, 
виробників фонограм і організацій мовлення

15
 

Вчинено в Римі 26 жовтня 1961 року 
(Про приєднання до Конвенції див. Закон N 2730-ІІІ від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.13) 

Договірні держави, прагнучи захистити права виконавців, виробників фонограм і організацій 
мовлення, погодилися про таке: 

Стаття 1 
(Гарантія охорони авторського права) 

Охорона, що надається цією Конвенцією, не зачіпає і ніяким чином не впливає на захист 
авторських прав на твори літератури і мистецтва. Тому жодне з положень цієї Конвенції не може 
розглядатися як таке, що завдає шкоди цій охороні. 

Стаття 2 
(Охорона, що надається Конвенцією, 
Визначення національного режима) 

1. Для цілей цієї Конвенції національний режим охорони означає правовий режим, який 
встановлюється національним законодавством Договірної Держави, в якій запитується охорона: 

(a) виконавців, які є її громадянами, щодо виконань, здійснених, переданих в ефір або вперше 
записаних на її території; 

(b) виробників фонограм, які є її громадянами, щодо фонограм, вперше записаних або вперше 
опублікованих на її території; 

(c) організацій мовлення, штаб-квартири яких розташовані на її території, щодо 
телерадіомовлення, здійснюваного за допомогою передавачів, розташованих на її території. 

2. Національний режим охорони надається відповідно до вимог охорони та умов, що 
передбачають її обмеження, прямо передбачених цією Конвенцією. 

Стаття 3 
(Визначення: 

(a) Виконавці; (b) Фонограма; (c) Виробники фонограм; 
(d) Публікація; (e) Відтворення; (f) Передача в ефір; 

(g) Ретрансляція) 

Для цілей цієї Конвенції: 

(a) під "виконавцями" маються на увазі актори, співаки, музиканти, танцюристи або інші особи, 
які виконують роль, співають, читають, декламують, виконують або будь-яким іншим 
способом беруть участь у виконанні творів літератури чи мистецтва; 

(b) під "фонограмою" мається на увазі будь-який виключно звуковий запис звучання виконання 
або інших звуків; 

(c) під "виробником фонограм" мається на увазі фізична або юридична особа, яка першою 
здійснила звуковий запис звучання виконання або інших звуків; 

(d) під "публікацією" мається на увазі надання публіці примірників фонограми в достатній 
кількості; 

(e) під "відтворенням" мається на увазі виготовлення одного або кількох примірників запису; 

(f) під "телерадіомовленням" мається на увазі передача бездротовими засобами звуків або 
зображень і звуків для приймання публікою; 

(g) під "ретрансляцією" мається на увазі одночасна передача телерадіопродукції однієї 
організації мовлення іншою організацією мовлення. 

                                                   
15

 Україна є учасницею Конвенції з 12 червня 2002 р. 
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Стаття 4 
(Виконання, що охороняються. 

Умови надання національного режима виконавцям) 

Кожна Договірна Держава надає національний режим охорони виконавцям при дотриманні однієї 
з наступних умов: 

(a)  виконання має місце в іншій Договірній Державі; 

(b) виконання включено до фонограми, що охороняється відповідно до Статті 5 цієї Конвенції; 

(c) виконання, не будучи записаним на фонограму, поширюється шляхом телерадіомовлення, 
що охороняється відповідно до Статті 6 цієї Конвенції. 

Стаття 5 
(Фонограми, що охороняються: 

1. Умови надання національного режиму виробникам фонограм; 
2. Одночасна публікація; 3. Право не застосовувати визначені критерії) 

1. Кожна Договірна Держава надає виробникам фонограм національний режим охорони при 
дотриманні будь-якої з наступних умов: 

(a) виробник фонограми є громадянином іншої Договірної Держави (критерій громадянства 
виробника); 

(b) перший запис звуку здійснений в іншій Договірній Державі (критерій місця першого запису); 

(c) фонограма вперше опублікована в іншій Договірній Державі (критерій місця публікації). 

2. Якщо фонограма вперше опублікована в державі, яка не є учасницею цієї Конвенції, але якщо 
протягом тридцяти днів від дня її першої публікації вона також опублікована в Договірній Державі 
(одночасна публікація), вона вважається вперше опублікованою в Договірній Державі. 

3. Будь-яка Договірна Держава може заявити, надіславши повідомлення Генеральному 
секретарю Організації Об'єднаних Націй, що вона не буде застосовувати критерій місця публікації або, 
альтернативно, критерій місця першого запису. Таке повідомлення здійснюється одночасно з 
ратифікацією, прийняттям або приєднанням або в будь-який інший момент після здійснення цих актів; в 
останньому випадку таке повідомлення набуває чинності через шість місяців після його отримання. 

Стаття 6 
(Передачі в ефір, що охороняються: 

1. Умови надання національного режима організаціям мовлення; 
2. Право робити оговірки) 

1. Кожна Договірна Держава надає організації мовлення національний режим охорони при 
дотриманні будь-якої з наступних умов: 

(a) штаб-квартира організації мовлення розташована в іншій Договірній Державі; 

(b) телерадіопередача в ефір здійснюється за допомогою передавача, розташованого в іншій 
Договірній Державі. 

2. Будь-яка Договірна Держава може заявити, надіславши повідомлення Генеральному 
секретарю Організації Об'єднаних Націй, що вона буде здійснювати охорону телерадіопродукції тільки в 
тому випадку, якщо штаб-квартира організації мовлення розташована в іншій Договірній Державі і якщо 
передача здійснена за допомогою передавача, розташованого в тій же Договірній Державі. Таке 
повідомлення здійснюється одночасно з ратифікацією, прийняттям або приєднанням або в будь-який 
інший момент після здійснення цих актів; в останньому випадку таке повідомлення набуває чинності 
через шість місяців після дати його отримання. 

Стаття 7 
(Мінімальна охорона прав користувачів: 

1. Особливі права; 2. Відношення між виконавцями і організаціями мовлення) 

1. Охорона, яка надається виконавцям відповідно до цієї Конвенції, включає можливість 
запобігати: 

(a) здійсненню без їхньої згоди телерадіопередачі або публічного сповіщення їхнього виконання 
за винятком випадків, коли використовуване для телерадіопередачі або для публічного 
сповіщення виконання вже було передане в ефір або здійснюється з використанням запису; 
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(b) здійсненню без їхньої згоди запису виконання, яке не було предметом запису; 

(c) відтворенню без їхньої згоди запису їхнього виконання: 

(і) якщо первинний звуковий запис був здійснений без їхньої згоди; 

(іі) якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, на яку виконавці дали свою 
згоду; 

(ііі) якщо первинний звуковий запис здійснений відповідно до положень Статті 15, а 
відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, яка зазначена в цих положеннях. 

2.  

(1) Якщо телерадіопередача здійснюється за згодою виконавців, то охорона відносно 
ретрансляції, здійснення запису з метою телерадіопередачі або відтворення такого запису з 
метою телерадіопередачі регулюється національним законодавством Договірної Держави, в 
якій така охорона запитується. 

(2) Правила та умови, що регулюють використання організаціями мовлення записів, здійснених 
з метою телерадіопередачі, визначаються відповідно до національного законодавства 
Договірної Держави, в якій запитується охорона. 

(3) Проте національне законодавство, згадане в підпунктах (1) і (2) цього пункту, не повинно 
позбавляти виконавців можливості регулювати на договірній основі їхні відносини з 
організаціями мовлення. 

Стаття 8 
(Декілька виконавців, що приймають участь у виконанні) 

Якщо в одному і тому ж виконанні беруть участь кілька виконавців, кожна Договірна Держава 
може визначити у своєму національному законодавстві та підзаконних актах, яким чином будуть 
представлені виконавці у зв'язку із здійсненням своїх прав. 

Стаття 9 
(Артисти естради та цирку) 

Шляхом прийняття національного законодавства і підзаконних актів будь-яка Договірна Держава 
може поширювати охорону, яка надається цією Конвенцією на митців, які не виконують твори літератури 
і мистецтва. 

Стаття 10 
(Право виробників фонограм на відтворення) 

Виробники фонограм користуються правом дозволяти або забороняти пряме або 
опосередковане відтворення своїх фонограм. 

Стаття 11 
(Дотримання формальностей щодо фонограм) 

У тих випадках, коли стосовно фонограм Договірна Держава відповідно до свого національного 
законодавства вимагає дотримання певних формальностей як умови для надання охорони прав 
виробників фонограм, або виконавців, або їх обох, вони повинні вважатися дотриманими, якщо всі наявні 
в продажу примірники опублікованої фонограми або їхні упаковки мають напис, що складається із знака 
(Р) із зазначенням року першої публікації, розташований таким чином, щоб чітко показати, що 
фонограма охороняється; якщо на примірниках або їхній упаковці не згадується виробник фонограми 
або володар ліцензії на це, виданої їх виробником (шляхом зазначення його прізвища, торговельної 
марки або іншого відповідного позначення), то напис повинен також включати прізвище володаря прав 
виробника фонограми; більше того, якщо на примірниках або їхній упаковці не зазначаються основні 
виконавці, то напис повинен також включати ім'я особи, яка володіє правами таких виконавців у країні, 
де здійснений запис. 

Стаття 12 
(Вторинне використання фонограм) 

Якщо фонограма, опублікована в комерційних цілях, або відтворення такої фонограми 
використовується безпосередньо для телерадіопередачі або для будь-якого публічного сповіщення, 
разова справедлива винагорода виплачується користувачем виконавцям або виробникам фонограм, або 
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їм обом. За відсутності угоди між цими сторонами умови розподілу цієї винагороди можуть визначатися 
національним законодавством. 

Стаття 13 
(Мінімальні права організацій мовлення) 

Організації мовлення користуються правом дозволяти або забороняти: 

(a) ретрансляцію своїх телерадіопередач; 

(b) запис своїх телерадіопередач; 

(c) відтворення: 

(і) записів своїх телерадіопередач, виготовлених без їхньої згоди; 

(іі) записів своїх телерадіопередач, виготовлених відповідно до положень Статті 15, якщо 
відтворення було здійснено з іншими цілями ніж ті, які зазначені в цих положеннях; 

(d) публічне сповіщення своїх телепередач, якщо воно здійснюється в місцях, доступних для 
публіки за вхідну плату; 

  умови здійснення телерадіомовлення регулюються національним законодавством держави, 
в якій запитується охорона цього права. 

Стаття 14 
(Мінімальний строк охорони) 

Строк охорони, яка надається відповідно до цієї Конвенції, триває принаймні до кінця 
двадцятирічного періоду, датованого з кінця року, в якому: 

(a) був здійснений запис фонограм і включених до них виконань; 

(b) мали місце виконання, не включені до фонограм; 

(c) мала місце передача в ефір. 

Стаття 15 
(Дозволені виключення: 
1. Спеціальні обмеження; 

2. Обмеження, що еквівалентні обмеженням щодо охорони авторського права) 

1. Кожна Договірна Держава може у своєму національному законодавстві і своїх підзаконних 
актах передбачати виключення з гарантованої цією Конвенцією охорони щодо: 

(a)  використання в особистих цілях; 

(b) використання коротких уривків з метою повідомлення про поточні події; 

(c) короткочасного звукового запису, здійснюваного організацією мовлення на своєму власному 
обладнанні і для своїх власних передач; 

(d) використання виключно в учбових або науково-дослідних цілях. 

2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, будь-яка Договірна Держава може в своєму 
національному законодавстві і підзаконних актах передбачати такі ж обмеження охорони прав 
виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, які передбачені її національним 
законодавством і підзаконними актами щодо охорони авторського права на твори літератури і мистецтва. 

Однак видача примусових ліцензій може передбачатися лише в обсязі, що допускається 
положеннями цієї Конвенції. 

Стаття 16 
(Застереження) 

1. Будь-яка держава, яка стала учасницею цієї Конвенції, бере на себе всі зобов'язання і 
користується всіма перевагами, що випливають з неї. Проте вона може в будь-який час шляхом 
повідомлення, надісланого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, заявити, що вона: 

(a) відносно Статті 12: 

(і) не буде застосовувати положення цієї статті; 
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(іі) не буде застосовувати положення цієї статті щодо певних видів використання; 

(ііі) не буде застосовувати цю статтю щодо фонограм, виробник яких не є громадянином 
іншої Договірної Держави; 

(іv) обмежить охорону, яка надається відповідно до цієї статті відносно фонограм, 
виробник яких є громадянином іншої Договірної Держави, в такому обсязі і на таких 
умовах, якими ця держава обмежує охорону, яка надається нею щодо фонограм, 
запис яких здійснений вперше громадянином держави, яка робить про це відповідну 
заяву; проте той факт, що Договірна Держава, громадянином якої є виробник 
фонограм, не надає охорону тій же особі або особам, що й держава, яка робить заяву, 
не розглядається як фактор, що впливає на рівень охорони; 

(b) не буде застосовувати пункт (d) Статті 13; якщо Договірна Держава робить таку заяву, то 
інші Договірні Держави не зобов'язані надавати право, передбачене пунктом (d) Статті 1, 
організаціям мовлення, штаб-квартира яких розташовані в цій державі. 

2. Якщо згадане в пункті 1 цієї Статті повідомлення робиться після дати здачі на зберігання акта 
про ратифікацію, прийняття або приєднання, то заява набуває чинності через шість місяців після її 
отримання. 

Стаття 17 
(Окремі країни, що застосовують виключно критерій "місця першого запису") 

Будь-яка держава, яка за станом на 26 жовтня 1961 року надає охорону виробникам фонограм 
виключно на основі критерію місця першого запису, може шляхом повідомлення Генерального 
секретаря Організації Об'єднаних Націй, зробленого під час ратифікації, прийняття або приєднання, 
заявити, що для цілей Статті 5 вона буде застосовувати тільки критерій місця першого запису, а для 
цілей пункту 1 (a) (ііі) і (іv) Статті 16 - критерій місця першого запису замість критерію громадянства 
виробника. 

Стаття 18 
(Зняття застережень) 

Будь-яка держава, яка зробила повідомлення відповідно до пункту 3 Статті 5, пункту 2 Статті 6, 
пункту 1 Статті 16 або Статті 17, може обмежити його дію або відкликати його шляхом повідомлення 
Генерального Секретаря Організації Об'єднаних Націй, зробленого пізніше. 

Стаття 19 
(Права виконавців у фільмах) 

Незважаючи на положення цієї Конвенції, Стаття 7 перестає застосовуватися, якщо виконавець 
дав згоду на включення свого виконання до звукового запису або запису звуків і зображень. 

Стаття 20 
(Відсутність зворотної сили) 

1. Ця Конвенція не обмежує права, набуті в будь-якій Договірній Державі до дати набуття цією 
Конвенцією чинності для такої держави. 

2. Жодна Договірна Держава не зобов'язана застосовувати положення цієї Конвенції до виконань 
або телерадіопередач, що мали місце, а також до фонограм, перший запис яких був здійснений до дати 
набуття цією Конвенцією чинності для такої держави. 

Стаття 21 
(Збереження інших видів охорони) 

Охорона, яка надається цією Конвенцією, не обмежує будь-якої іншої охорони, яка надається 
виконавцям, виробникам фонограм або організаціям мовлення. 

Стаття 22 
(Спеціальні угоди) 

Договірні Держави зберігають право укладати між собою спеціальні угоди, якщо такі угоди 
передбачають надання виконавцям, виробникам фонограм або організаціям мовлення більш широких 
прав, ніж ті, що надаються цією Конвенцією, або містять положення, що не суперечать цій Конвенції. 
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Стаття 23 
(Підписання і здача на збереження) 

Ця Конвенція здається на зберігання Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй. 
Вона буде відкрита для підписання до 30 червня 1962 року будь-якою державою, запрошеною для участі 
в Дипломатичній конференції з міжнародної охорони прав виконавців, виробників фонограм та 
організацій мовлення, які є учасниками Всесвітньої конвенції про авторське право або членами 
Міжнародного союзу з охорони літературних і художніх творів. 

Стаття 24 
(Участь у Конвенції) 

1. Ця Конвенція підлягає ратифікації або прийняттю державами, що її підписали. 

2. Ця Конвенція відкрита для приєднання будь-якої держави, запрошеної для участі в 
Конференції, згаданої в Статті 23, і будь-якої держави-члена Організації Об'єднаних Націй за умови, що 
в обох випадках така держава є учасницею Всесвітньої конвенції про авторське право або членом 
Міжнародного союзу з охорони літературних і художніх творів. 

3. Акти про ратифікацію, прийняття або приєднання здаються на зберігання Генеральному 
секретарю Організації Об'єднаних Націй. 

Стаття 25 
(Набуття чинності) 

1. Ця Конвенція набуває чинності через три місяці після дати здачі на зберігання шостого акта 
про ратифікацію, прийняття або приєднання. 

2. Надалі ця Конвенція набуває чинності для кожної держави через три місяці після дати здачі 
нею на зберігання її акта про ратифікацію, прийняття або приєднання. 

Стаття 26 
(Застосування Конвенції через положення внутрішнього законодавства) 

1. Кожна Договірна Держава зобов'язується вжити відповідно до своєї Конституції заходів, 
необхідних для забезпечення застосування цієї Конвенції. 

2. Кожна держава на дату здачі на зберігання свого акта про ратифікацію, прийняття або 
приєднання повинна бути спроможною відповідно до свого національного законодавства виконувати 
положення цієї Конвенції. 

Стаття 27 
(Застосування Конвенції до деяких територій) 

1. Будь-яка держава може при ратифікації, прийнятті або приєднанні, або згодом заявити 
шляхом повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, про те, що 
дія цієї Конвенції поширюється на всі або будь-які з територій, за міжнародні відносини яких вона несе 
відповідальність, за умови, що дія Всесвітньої конвенції про авторське право ( 995_052 ) або 
Міжнародної конвенції про охорону літературних і художніх творів поширюється на ці території. Це 
повідомлення набуває чинності через три місяці після дати його отримання. 

2. Повідомлення, зазначені в пункті 3 Статті 5, пункті 2 Статті 6, пункті 2 Статті 16 і в Статтях 17 і 
18, можуть бути поширені на всі або одну з територій, згаданих у пункті 1 цієї Статті. 

Стаття 28 
(Денонсація Конвенції) 

1. Будь-яка Договірна Держава може денонсувати цю Конвенцію від свого імені або від імені 
однієї чи всіх територій, зазначених у Статті 27. 

2. Денонсація здійснюється шляхом повідомлення Генерального Секретаря Організації 
Об'єднаних Націй і набуває чинності через дванадцять місяців після дати отримання повідомлення. 

3. Право на денонсацію не може бути здійснено Договірною Державою до закінчення п'яти років 
від дати набуття цією Конвенцією чинності для цієї держави. 

4. Договірна Держава перестає бути учасницею цієї Конвенції з припиненням її участі у Всесвітній 
конвенції про авторське право або її членства в Міжнародному союзі з охорони літературних і художніх 
творів. 
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5. Ця Конвенція перестає застосовуватися до будь-якої зазначеної в Статті 27 території від часу 
припинення застосування до цієї території Всесвітньої конвенції про авторське право чи Міжнародної 
конвенції про охорону літературних і художніх творів. 

Стаття 29 
(Перегляд Конвенції) 

1. Через п'ять років після набуття цією конвенцією чинності будь-яка Договірна Держава може 
шляхом повідомлення Генерального Секретаря Організації Об'єднаних Націй запропонувати скликати 
конференцію для перегляду Конвенції. Генеральний Секретар повідомляє всі Договірні Держави про 
таку пропозицію. Якщо протягом шести місяців від дати повідомлення Генеральним Секретарем 
Організації Об'єднаних Націй не менше половини Договірних Держав повідомляє йому про свою згоду з 
цією пропозицією, Генеральний Секретар інформує про це Генерального директора Міжнародного бюро 
праці, Генерального директора Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури і 
Директора Бюро Міжнародного союзу з охорони літературних і художніх творів, які скликають 
конференцію з перегляду цієї Конвенції у співробітництві з Міжурядовим комітетом, передбаченим 
Статтею 32. 

2. Для прийняття будь-якої зміни цієї Конвенції вимагається більшість у дві третини голосів 
держав, які беруть участь у конференції з перегляду, за умови, що зазначена більшість становить дві 
третини держав, які на дату проведення конференції з перегляду є учасницями Конвенції. 

3. У разі прийняття Конвенції, яка повністю або частково змінює цю Конвенцію, і якщо в 
переглянутій Конвенції не буде передбачено іншого: 

(a) ця Конвенція перестає бути відкритою для ратифікації, прийняття або приєднання від дати 
набуття чинності переглянутою Конвенцією; 

(b) ця Конвенція залишається чинною щодо відносин між/або з Договірними Державами, які не 
стали учасницями переглянутої Конвенції. 

Стаття 30 
(Врегулювання спорів) 

Будь-який спір між двома або більше Договірними Державами, що стосується тлумачення або 
застосування цієї Конвенції, якщо він не врегульований шляхом переговорів на вимогу будь-якої із сторін 
у спорі, передається на розгляд до Міжнародного Суду, якщо тільки сторони не домовляться про інший 
порядок його врегулювання. 

Стаття 31 
(Обмеження щодо застережень) 

Без шкоди для положень пункту 3 Статті 5, пункту 2 Статті 6, пункту 1 Статті 16 і Статті 17 жодні 
застереження до цієї Конвенції не допускаються. 

Стаття 32 
(Міжурядовий комітет) 

1. Цією Конвенцією засновується Міжурядовий комітет, до обов'язків якого входить: 

(a) вивчати питання, пов'язані із застосуванням і дією цієї Конвенції; 

(b) збирати пропозиції та готувати документацію для можливого перегляду цієї Конвенції. 

2. Комітет складається з представників Договірних Держав, обраних з належним врахуванням 
справедливого географічного представництва. Комітет складатиметься з шести членів, якщо Договірних 
Держав буде дванадцять або менше; з дев'яти членів, якщо Договірних Держав буде від тринадцяти до 
вісімнадцяти, і з дванадцяти членів, якщо Договірних Держав буде більше вісімнадцяти. 

2. Комітет створюється після закінчення дванадцяти місяців від дня набуття Конвенцією чинності 
шляхом проведення виборів з числа Договірних Держав, кожна з яких має один голос, організовуваних 
Генеральним директором Міжнародного бюро праці, Генеральним директором Організації Об'єднаних 
Націй з питань освіти, науки і культури і Директором Бюро Міжнародного союзу з охорони літературних і 
художніх творів відповідно до правил, попередньо схвалених більшістю Договірних Держав. 

3. Комітет обирає голову і керівних осіб. Він приймає правила процедури, які визначають, 
зокрема, його майбутнє функціонування і порядок оновлення його складу таким чином, щоб забезпечити 
черговість членства в Комітеті всіх Договірних Держав. 
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4. Секретаріат Комітету складається зі співробітників Міжнародного бюро праці, Організації 
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури і Міжнародного союзу з охорони літературних і 
художніх творів, призначуваних, відповідно, Генеральними директорами і Директором цих організацій. 

5. Засідання Комітету, що скликаються кожного разу, коли більшість його членів вважає це за 
необхідне, проводяться почергово в штаб-квартирах Міжнародного бюро праці, Організації Об'єднаних 
Націй з питань освіти, науки і культури і Міжнародного союзу з охорони літературних і художніх творів. 

6. Витрати членів Комітету покладаються на їхні відповідні уряди. 

Стаття 33 
(Мови) 

1. Ця Конвенція укладена англійською, французькою та іспанською мовами, причому всі три 
тексти є рівно автентичними. 

2. Офіційні тексти цієї Конвенції будуть складені також німецькою, італійською і португальською 
мовами. 

Стаття 34 
(Повідомлення) 

1. Генеральний Секретар Організації Об'єднаних Націй сповіщає держави, запрошені на 
зазначену у Статті 23 конференцію, а також кожну державу-члена Організації Об'єднаних Націй, 
Генерального директора Міжнародного бюро праці, Генерального директора Організації Об'єднаних 
Націй з питань освіти, науки і культури та Директора Бюро Міжнародного союзу з охорони літературних і 
художніх творів: 

(a) про здачу на зберігання актів про ратифікацію, прийняття або приєднання; 

(b) про дату набуття чинності цією Конвенцією; 

(c) про будь-які повідомлення, заяви або сповіщення, передбачені цією Конвенцією; 

(d) про виникнення ситуацій, згаданих у пунктах 4 і 5 Статті 28. 

2. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй повідомляє також Генеральному 
директору Міжнародного бюро праці, Генеральному директору Організації Об'єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури і Директору Бюро Міжнародного союзу з охорони літературних і художніх творів 
про пропозиції, передані йому відповідно до Статті 29, а також про будь-які інші повідомлення, одержані 
від Договірних Держав щодо перегляду Конвенції. 

На засвідчення чого нижчепідписані, належним чином уповноважені, підписали цю Конвенцію. 

Вчинено в Римі, двадцять шостого дня жовтня 1961 року в одному примірнику англійською, 
французькою та іспанською мовами. 

Належним чином засвідчені дійсні копії будуть передані Генеральним секретарем Організації 
Об'єднаних Націй усім державам, запрошеним на зазначену у Статті 23 конференцію, і кожній державі-
члену Організації Об'єднаних Націй, а також Генеральному директору Міжнародної організації праці, 
Генеральному директору Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та Директору 
Бюро Міжнародного союзу з охорони літературних і художніх творів. 
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Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного 
відтворення їхніх фонограм 

Підписана в Женеві 29 жовтня 1971 року 

(Про приєднання до Конвенції див. Закон N 738-XІV від 15.06.99) 

Держави-учасниці, занепокоєні зростаючим поширенням незаконного відтворення фонограм і 
шкодою інтересам авторів, артистів-виконавців і виробників фонограм, яка завдасться в результаті 
цього; 

переконані в тому, що охорона інтересів виробників фонограм від подібних актів відповідатиме 
також інтересам артистів-виконавців і авторів, виконання і твори яких записані на зазначені фонограми; 

визнаючи високу цінність роботи, проведеної в цій галузі Організацією Об'єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності; 

прагнучи не завдавати ніякої шкоди діючим міжнародним конвенціям і, зокрема, не 
перешкоджати будь-яким чином більш широкому прийняттю Римської конвенції від 26 жовтня 1961 року ( 
995_763 ), яка забезпечує охорону інтересів артистів-виконавців і органів радіомовлення, як і виробників 
фонограм; 

погодилися про таке: 

Стаття 1 
(Визначення)

16
 

Для цілей цієї Конвенції слід розуміти: 

a) під "фонограмою" - будь-який виключно звуковий запис звуків; 

b) під "виробником фонограм" - фізичну або юридичну особу, яка першою зробила запис звуків 
на фонограмі; 

c) під "копією" - носій, який містить звуки, записані безпосередньо або опосередковано з 
фонограми, і який включає всі або значну частину звуків, записаних на цій фонограмі; 

d) під "розповсюдженням серед публіки" - будь-який акт, за допомогою якого копії 
безпосередньо або опосередковано пропонуються публіці взагалі або будь-якій її частині. 

Стаття 2 
(Зобов'язання Держав-учасниць; Кого вони повинні охороняти і від чого) 

Кожна держава-учасниця зобов'язується охороняти інтереси виробників фонограм, які є 
громадянами інших країн-учасниць, від виробництва копій фонограм без згоди виробника і від ввозу 
таких копій кожного разу, коли згадані виробництво або ввіз здійснюється з метою їх розповсюдження 
серед публіки, а також від розповсюдження цих копій серед публіки. 

Стаття 3 
(Спосіб виконання державами-учасницями) 

За національним законодавством кожної держави-учасниці зберігається право визначення 
юридичних заходів, за допомогою яких ця Конвенція буде застосовуватись і які будуть включати один 
або більше із наступних заходів: охорона за допомогою надання авторського права або іншого 
особливого права; охорона за допомогою законодавства щодо нечесної конкуренції; охорона за 
допомогою кримінальних санкцій. 

Стаття 4 
(Строк охорони) 

За національним законодавством кожної держави-учасниці зберігається право визначення 
терміну дії охорони, яка надається. 

Проте, якщо національне законодавство передбачає визначений термін охорони, то цей термін 
не повинен бути меншим двадцяти років, починаючи або з кінця року, в якому було зроблено перший 
запис фонограми, або з кінця року, коли вона була вперше опублікована. 

                                                   
16

 Заголовки статей наведені для спрощення їх ідентифікації. Вони не наведені в оригінальних текстах. 
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Стаття 5 
(додержання встановлених норм і правил) 

У тих випадках, коли одна з держав-учасниць, відповідно до свого національного законодавства, 
вимагає виконання формальностей як умов, за яких забезпечується охорона інтересів виробників 
фонограм, ці формальності вважаються виконаними, якщо всі дозволені копії фонограм, що 
розповсюджуються серед публіки, або їхні упаковки мають спеціальний напис у вигляді символу із 
зазначенням року першого видання, проставлений так, щоб було чітко видно, що ця фонограма 
перебуває під охороною; якщо копії або їхні упаковки не визначають виробника фонограм, його 
правонаступника або власника ліцензії шляхом зазначення його прізвища, марки або іншого відповідного 
позначення, то напис повинен також включати прізвище виробника, його правонаступника або власника 
виключної ліцензії. 

Стаття 6 
(Обмеження захисту) 

Кожна держава-учасниця, яка забезпечує охорону шляхом надання авторського права або іншого 
особливого права чи шляхом застосування кримінальних санкцій, може передбачати у своєму 
національному законодавстві обмеження щодо охорони інтересів виробників фонограм такого ж 
характеру, що й ті, які допускаються відносно охорони інтересів авторів літературних і художніх творів. 

Проте обов'язкові ліцензії можуть бути передбачені тільки в тому разі, коли задоволені всі 
наступні умови: 

a) відтворення призначається для використання виключно з метою навчання або наукових 
досліджень; 

b) ліцензія дійсна тільки для відтворення на території держави-учасниці, компетентні органи 
якої надали ліцензію, і не буде поширена на експорт копій; 

c) відтворення, здійснене на підставі ліцензії, передбачає право на справедливу винагороду, 
яка визначається згаданими органами з врахуванням, поряд з іншим, кількості копій, що 
будуть виготовлені. 

Стаття 7 
(Збереження: 1. Захист авторського права і суміжних прав; 2. Захист виконавців; 

3. Відсутність зворотної сили; 4. Заміна критерія фіксації) 

1) Ця Конвенція в жодному випадку не може бути витлумачена як така, що обмежує або завдає 
шкоди охороні інтересів авторів, артистів-виконавців, виробників фонограм або органів радіомовлення, 
яка надається національним законодавством або міжнародними конвенціями. 

2) Національне законодавство кожної держави-учасниці визначає, в разі необхідності, сферу дії 
охорони інтересів артистів-виконавців, виступи яких записані на фонограму, а також умови, за яких вони 
можуть користуватись такою охороною. 

3) Жодна держава-учасниця не зобов'язана виконувати положення цієї Конвенції щодо 
фонограм, записаних до набуття чинності цією Конвенцією на території даної держави. 

4) Кожна держава-учасниця, національне законодавство якої на 29 жовтня 1971 року надає 
виробникам фонограм охорону їхніх інтересів тільки на основі місця першого запису, може шляхом 
повідомлення, депонованого у Генерального директора Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності, заявити, що вона буде застосовувати цей критерій замість критерію громадянства виробника. 

Стаття 8 
(Секретаріат) 

1) Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності збирає і публікує 
інформацію щодо охорони фонограм. 

Кожна держава-учасниця негайно повідомляє Міжнародному бюро всі нові закони і офіційні 
тексти з цього питання. 

2) Міжнародне бюро надає будь-якій державі-учасниці, на її прохання, інформацію з питань щодо 
цієї Конвенції, а також здійснює дослідження і забезпечує обслуговування з метою полегшення 
здійснення охорони, передбаченої цією Конвенцією. 
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3) Міжнародне бюро виконує функції, викладені в попередніх пунктах 1 і 2, у співробітництві з 
Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та Міжнародною організацією праці 
відносно питань, що стосуються їхньої відповідної компетенції. 

Стаття 9 
(Угода про приєднання: 1. Підписання і депонування; 2 и 3. Ратифікація і приєднання; Державні 

гарантії щодо національного законодавства) 

1) Ця Конвенція депонується у Генерального Секретаря Організації Об'єднаних Націй. Вона 
залишається відкритою для підписання до 30 квітня 1972 року будь-якою державою, що є членом 
Організації Об'єднаних Націй, однієї із спеціалізованих установ, пов'язаних з Організацією Об'єднаних 
Націй, або Міжнародного агентства з атомної енергії чи стороною Статуту Міжнародного Суду ( 995_010 
). 

2) Ця Конвенція підлягає ратифікації або прийняттю державами, що її підписали. Вона відкрита 
для приєднання до неї будь-якої держави, згаданої у пункті 1 цієї статті. 

3) Акти ратифікації, прийняття або приєднання депонуються у Генерального Секретаря 
Організації Об'єднаних Націй. 

4) Мається на увазі, що в той момент, коли держава стає пов'язаною цією Конвенцією, вона 
повинна бути у змозі, відповідно до свого національного законодавства, втілювати в життя положення 
цієї Конвенції. 

Стаття 10 
(Застереження) 

Ніякі застереження щодо цієї Конвенції не допускаються. 

Стаття 11 
(Набуття чинності і застосування: 1 і 2. Набуття чинності Угоди; 

3 і 4. Застосування Угоди до деяких територій) 

1) Ця Конвенція набуває чинності через три місяці після депонування п'ятого акта ратифікації, 
прийняття чи приєднання. 

2) Для кожної держави, що ратифікує або приймає цю Конвенцію чи приєднується до неї після 
депонування п'ятого акта про ратифікацію, прийняття або приєднання, ця Конвенція набуває чинності 
через три місяці після дати, коли Генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності повідомляє держави, відповідно до пункту 4 статті 13, про депонування цією державою 
відповідного акта. 

3) Кожна держава може в момент ратифікації, прийняття або приєднання чи в будь-який час 
пізніше заявити, направивши повідомлення Генеральному Секретарю Організації Об'єднаних Націй, що 
ця Конвенція застосовна до всіх або до якої-небудь однієї з територій, міжнародні відносини яких вона 
забезпечує. Це повідомлення набуває чинності через три місяці після дати його одержання. 

4) Проте попередній пункт не може бути ні в якому випадку витлумачений як такий, що означає 
мовчазне визнання або прийняття якою-небудь державою-учасницею фактичного стану на будь-якій 
території, на яку ця Конвенція поширюється іншою державою-учасницею через зазначений пункт. 

Стаття 12 
(Денонсація Угоди) 

1) Кожна держава-учасниця має право денонсувати цю Конвенцію або від свого імені, або від 
імені якої-небудь чи всіх територій, згаданих у пункті 3 статті 11, направивши письмове повідомлення 
Генеральному Секретарю Організації Об'єднаних Націй. 

2) Денонсація набуває чинності через дванадцять місяців після дати одержання Генеральним 
Секретарем Організації Об'єднаних Націй згадуваного в попередньому пункті повідомлення. 

Стаття 13 
(Мови та повідомлення) 

1) Ця Конвенція підписується в одному примірнику англійською, іспанською, російською і 
французькою мовами, причому всі ці чотири тексти мають однакову силу. 
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2) Офіційні переклади будуть забезпечені Генеральним директором Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності після консультації із заінтересованими урядами арабською, голландською, 
італійською, німецькою і португальською мовами. 

3) Генеральний Секретар Організації Об'єднаних Націй повідомляє Генерального директора 
Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Генерального директора Організації Об'єднаних Націй 
з питань освіти, науки і культури та Генерального директора Міжнародного бюро праці про: 

a) держави, які підписали цю Конвенцію; 

b) депонування актів ратифікації, прийняття або приєднання; 

c) дату набуття чинності цією Конвенцією; 

d) будь-яку заяву, про яку було надіслано повідомлення відповідно до пункту 3 статті 11; 

e) одержання повідомлень про денонсацію. 

4) Генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомляє 
державам, згаданим у пункті 1 статті 9, про всі повідомлення, одержані через застосування 
попереднього пункту, а також про заяви, зроблені відповідно до пункту 4 статті 7 цієї Конвенції. Він також 
повідомляє про згадані заяви Генерального директора Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, 
науки і культури та Генерального директора Міжнародного бюро праці. 

5) Генеральний Секретар Організації Об'єднаних Націй направляє в двох відповідним чином 
завірених примірниках цю Конвенцію всім державам, згаданим у пункті 1 статті 9. 

 

Вчинено в Женеві, двадцять дев'ятого жовтня 1971 р. 
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Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і 
фонограми 

(прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року) 
(Про приєднання до Договору див. Закон N 2732-ІІІ від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.15) 

Офіційний переклад 

Преамбула 

Договірні Сторони, Бажаючи вдосконалювати та підтримувати охорону прав виконавців і 
виробників фонограм найбільш ефективним та однаковим шляхом, Вважаючи за необхідне введення 
нових міжнародних правил з метою забезпечення адекватного рішення питань, що виникають у зв'язку з 
економічним, соціальним, культурним та технічним розвитком, Визнаючи глибокий вплив розвитку та 
зближення інформаційних та комунікаційних технологій на виробництво та використання виконань і 
фонограм, Вважаючи за необхідне збереження балансу між правами виконавців і виробників фонограм 
та інтересами широкої публіки, особливо в сфері освіти, наукових досліджень та доступу до інформації, 
Погодилися на наступне: 

Глава І 
Загальні положення 

Стаття 1 
Відношення до інших конвенцій 

(1) Ніщо в цьому Договорі не применшує існуючі зобов'язання, які Договірні Сторони мають по 
відношенню одна до одної згідно з Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, 
виробників фонограм і організацій мовлення, укладеної в Римі 26 жовтня 1961 року (далі згадується як 
"Римська конвенція"). 

(2) Охорона, надавана згідно з цим Договором, не зачіпає і жодним чином не впливає на охорону 
авторського права на літературні і художні твори. Відповідно ніяке положення цього Договору не може 
тлумачитися як таке, що завдає шкоди такій охороні17

. 

(3) Цей Договір ніяк не пов'язаний з будь-якими іншими договорами і не обмежує будь-які права 
та зобов'язання, які в них містяться. 

Стаття 2 
Визначення 

Для цілей цього Договору: 

(a) "виконавці" - це актори, співаки, музиканти, танцюристи та інші особи, які грають роль, 
співають, читають, декламують, грають на музичному інструменті, інтерпретують або іншим 
чином виконують літературні або художні твори, або вираження фольклору; 

(b) "фонограма" означає запис звуків виконання або інших звуків, або відтворення звуків, крім 
звуків у формі запису, включеного до кінематографічного або іншого аудіовізуального 
твору

18
; 

(c) "запис" означає втілення звуків або їх відтворень, яке дозволяє здійснювати їх сприйняття, 
відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою; 

                                                   
17 Узгоджена заява стосовно Статті 1 (2): Розуміється, що Стаття 1 (2) уточнює взаємозв'язок між правами на 
фонограми за ним Договором та авторським правом на твори, що втілені у фонограми. У випадках, коли дозвіл 
вимагається як від автора твору, втіленому у фонограмі, так і від виконавця або виробника, що володіє правами на 
фонограму, необхідність у наданні дозволу автором не відпадає з тієї причини, що також необхідний дозвіл 
виконавця або виробника і навпаки. 

Далі розуміється, що ніщо в Статті 1 (2) не перешкоджає Договірній стороні надавати виключні права виконавцю 
або виробнику фонограм на додаток до прав, які повинні бути надані за цим Договором. 
18 Узгоджена заява стосовно Статті 2 (b): Розуміється, що визначення фонограми, яке міститься в Статті 2 (b) не 
передбачає того, що права на фонограму будь-яким чином зачіпаються у зв'язку з їх включенням до 
кінематографічного або іншого аудіовізуального твору. 
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(d) "виробник фонограми" означає фізичну або юридичну особу, яка бере на себе ініціативу та 
несе відповідальність за перший запис звуків виконання або інших звуків, або відтворень 
звуків; 

(e) "опублікування" запису виконання або фонограми означає надання примірників запису 
виконання або фонограми публіці за згодою власника прав та за умови, що примірники 
надаються публіці у розумній кількості

19
; 

(f) "ефірне мовлення" означає передачу засобами недротового зв'язку звуків або зображень і 
звуків, або їх відтворень для приймання публікою; така передача через супутник також є 
"ефірним мовленням"; передача кодованих сигналів є "ефірним мовленням", якщо засоби 
декодування надаються публіці організацією мовлення або за її згодою; 

(g) "сповіщення для загального відома" виконання або фонограми означає передачу для 
публіки будь-яким способом, крім ефірного мовлення, звуків виконання чи звуків або 
відтворень звуків, записаних на фонограму. Для цілей Статті 15 "сповіщення для загального 
відома" включає доведення звуків або "відтворень звуків, записаних на фонограму, до 
слухового сприйняття публікою. 

Стаття 3 
Особи, які охороняються за цим Договором 

(1) Договірні Сторони надають охорону, передбачену цим Договором, виконавцям і виробникам 
фонограм, які є громадянами інших Договірних Сторін. 

(2) Під громадянами інших Договірних Сторін розуміються ті виконавці або виробники фонограм, 
які відповідають критеріям надання охорони, передбаченим Римською конвенцією ( 995_763 ), як нібито 
всі Договірні Сторони цього Договору були Договірними державами цієї Конвенції. Стосовно зазначених 
критеріїв Договірні Сторони застосовують відповідні визначення, подані в Статті 2 цього Договору

20. 

(3) Будь-яка Договірна Сторона, використовуючи можливості, передбачені Статтею 5 (3) 
Римської конвенції або, для виконання положень Статті 5 згаданої Конвенції, Статтею 17 цієї Конвенції, 
подає Генеральному директору Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) повідомлення, 
як передбачено зазначеними положеннями

21
. 

Стаття 4 
Національний режим 

(1) Кожна Договірна Сторона надає громадянам інших Договірних Сторін, як вони визначені 
Статтею 3 (2), такий самий режим, який вона надає своїм громадянам щодо виключних прав, спеціально 
наданих цим Договором, і права на винагороду, передбаченого Статтею 15 цього Договору. 

(2) Зобов'язання, передбачене пунктом (1), не застосовується в тій мірі, в якій інша Договірна 
Сторона використовує застереження, можливі відповідно до Статті 15 (3) цього Договору. 

Глава ІІ 
Права виконавців 

Стаття 5 
Моральні права виконавців 

(1) Незалежно від майнових прав виконавця і навіть у разі їх передачі виконавець стосовно своїх 
незаписаних усних виконань і виконань, записаних на фонограми, має право вимагати бути визнаним як 
виконавець своїх виконань, крім тих випадків, коли ненадання такого права диктується способом 
використання виконання, і заперечувати проти будь-якого перекручення, спотворення або іншої зміни 
своїх виконань, які можіть завдавати шкоди його репутації. 

                                                   
19 Узгоджена заява стосовно Статті 2 (e): Вирази "екземпляри" та "оригінал та екземпляри", які є предметом права 
на розповсюдження та права на прокат, в контексті зазначених статей, відносяться виключно до записаних 
екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у вигляді матеріальних об'єктів. 
20 Узгоджена заява стосовно Статті 3 (2): Для цілей застосування Статті 3 (2) розуміється, що запис означає 
завершення виготовлення еталонної стрічки ("bande-mere"). 
21 Узгоджена заява стосовно Статті 3: Розуміється, що зазначені в статтях 5 (а) та 16 (а) (іv) Римської конвенції на 
"громадянина іншої Договірної держави" при застосуванні до цього Договору буде означати по відношенню 
міжурядової організації, яка є Договірною стороною цього Договору, громадянина однієї із країн-членів цієї 
організації. 
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(2) Права, які надаються виконавцю згідно з пунктом (1), зберігаються після його смерті 
принаймні до закінчення дії майнових прав та здійснюються особами або установами, уповноваженими 
законодавством Договірної Сторони, в якій запитується охорона. Проте ті Договірні Сторони, 
законодавство яких на момент ратифікації цього Договору або приєднання до нього не передбачає після 
смерті виконавця охорону всіх прав, викладених у попередньому пункті, можуть передбачити, що деякі з 
цих прав після смерті виконавця перестають здійснюватися. 

(3) Засоби захисту для забезпечення прав, передбачених цією Статтею, регулюються 
законодавством Договірної Сторони, в якій запитується охорона. 

Стаття 6 
Майнові права виконавців щодо їх незаписаних виконань 

Виконавці мають виключне право стосовно своїх виконань дозволяти: 

(і) ефірне мовлення і сповіщення для загального відома своїх незаписаних виконань, за 
винятком випадків, коли виконання уже передавалось в ефір; 

(іі) запис своїх незаписаних виконань. 

Стаття 7 
Право на відтворення 

Виконавці користуються виключним правом дозволяти пряме або непряме відтворення своїх 
виконань, записаних на фонограми, будь-яким способом і в будь-якій формі

22
. 

Стаття 8 
Право на розповсюдження 

(1) Виконавці користуються виключним правом дозволяти доведення до загального відома 
оригіналу і примірників своїх виконань, записаних на фонограми, шляхом продажу або іншим шляхом 
передачі права власності. 

(2) Ніщо в цьому Договорі не впливає на свободу Договірних Сторін визначати або не визначати 
умови, на яких вичерпання права, згаданого в пункті (1), застосовується після першого продажу або 
іншої передачі права власності на оригінал чи примірник записаного виконання з дозволу виконавця

23
. 

Стаття 9 
Право на прокат 

(1) Виконавці користуються виключним правом дозволяти комерційний прокат для публіки 
оригіналу і примірників своїх виконань, записаних на фонограми, як це визначено національним 
законодавством Договірних Сторін, навіть після їх розповсюдження, здійсненого виконавцем або за його 
дозволом. 

(2) Незалежно від положень пункту (1) Договірна Сторона, яка на 15 квітня 1994 року мала і нині 
має систему справедливої винагороди виконавців за прокат примірників їх виконань, записаних на 
фонограмах, може зберегти цю систему за умови, що комерційний прокат фонограм не завдає істотної 
шкоди виключному праву виконавців на відтворення

24
. 

                                                   
22 Узгоджена заява стосовно Статей 7, 11 і 16: Право на відтворення, як воно визначене в Статтях 7 та 11, і винятки, 
що допускаються відносно цього права через Статтю 16, повністю застосовуються в цифровому середовищі і, 
зокрема, відносно використання виконань і фонограм у цифровій формі в електронному засобі є відтворенням в 
контексті цих статей. 
23 Узгоджена заява стосовно Статей 2 (е), 8, 9, 12 і 13: 

Вирази "екземпляри" та "оригінал та екземпляри", які є предметом права на розповсюдження та права на прокат, в 
контексті зазначених статей, відносяться виключно до записаних екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у 
вигляді матеріальних об'єктів. 

24
 Узгоджена заява стосовно Статей 2 (е), 8, 9, 12 і 13: 

Вирази "екземпляри" та "оригінал та екземпляри", які є предметом права на розповсюдження та права на прокат, в 
контексті зазначених статей, відносяться виключно до записаних екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у 
вигляді матеріальних об'єктів. 
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Стаття 10 
Право зробити записані виконання доступними 

Виконавці користуються виключним правом дозволяти доведення до загального відома своїх 
виконань, записаних на фонограмах, через дротові або бездротові засоби зв'язку таким чином, що 
представники публіки можуть отримувати до них доступ із будь-якого місця і в будь-який час за їх 
власним вибором. 

Глава ІІІ 
Права виробників фонограм 

Стаття 11 
Право на відтворення 

Виробники фонограми мають виключне право дозволяти пряме або непряме відтворення своїх 
фонограм будь-яким способом і в будь-якій формі25

. 

Стаття 12 
Право на розповсюдження 

(1) Виробники фонограм мають виключне право дозволяти доведення до загального відома 
оригіналу і примірників своїх фонограм шляхом продажу або іншим шляхом передачі права власності. 

(2) Ніщо в цьому Договорі не впливає на свободу Договірних Сторін визначати або не визначати 
умови, на яких вичерпання права, згаданого в пункті (1), застосовується після першого продажу або 
іншої передачі права власності на оригінал чи примірник фонограми з дозволу виробника фонограми26. 

Стаття 13 
Право на прокат 

(1) Виробники фонограм мають виключне право дозволяти комерційний прокат оригіналу або 
примірників своїх фонограм для публіки навіть після їх розповсюдження, здійсненого виробником або з 
його дозволу. 

(2) Незалежно від положень пункту (1), Договірна Сторона, яка на 15 квітня 1994 року мала і 
зараз має систему справедливої винагороди виробників фонограм за прокат примірників їхніх фонограм, 
може зберегти цю систему за умови, що комерційний прокат фонограм не завдає істотної шкоди 
виключним правам виробників фонограм на відтворення

27. 

Стаття 14 
Право зробити фонограми доступними 

Виробники фонограм мають виключне право дозволяти доведення до загального відома своїх 
фонограм через дротові і недротові засоби зв'язку таким чином, що представники публіки можуть 
здійснювати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їхнім власним вибором. 

                                                   
25 Узгоджена заява стосовно Статей 7, 11 і 16: Право на витворення, як воно визначене в Статтях 7 та 11, і винятки, 
що допускаються відносно цього права через Статтю 16, повністю застосовуються в цифровому середовищі і, 
зокрема, відносно використання виконань і фонограм у цифровій формі в електронному засобі є відтворенням в 
контексті цих статей. 

26
 Узгоджена заява стосовно Статей 2 (е), 8, 9, 12 і 13: 

Вирази "екземпляри" та "оригінал та екземпляри", які є предметом права на розповсюдження та права на прокат, в 
контексті зазначених статей, відносяться виключно до записаних екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у 
вигляді матеріальних об'єктів. 
27 Узгоджена заява стосовно Статей 2 (е), 8, 9, 12 і 13: 

Вирази "екземпляри" та "оригінал та екземпляри", які є предметом права на розповсюдження та права на прокат, в 
контексті зазначених статей, відносяться виключно до записаних екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у 
вигляді матеріальних об'єктів. 
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Глава ІV 
Загальні положення 

Стаття 15 
Право на винагороду за ефірне мовлення і сповіщення для загального відома 

(1) Виконавці та виробники фонограм мають право на одноразову справедливу винагороду за 
пряме або непряме використання фонограм, опублікованих з комерційною метою, для ефірного 
мовлення або будь-якого сповіщення для загального відома. 

(2) Договірні Сторони мають встановити в своєму національному законодавстві, що одноразову 
справедливу винагороду вправі вимагати у користувача виконавець або виробник фонограми, або і 
виконавець і виробник фонограми. Договірні Сторони можуть також встановити в національному 
законодавстві норми, згідно з якими у разі відсутності угоди між виконавцем і виробником фонограми 
встановлюються умови, за якими одноразова справедлива винагорода розподіляється між виконавцями 
і виробниками фонограм. 

(3) Будь-яка Договірна Сторона у повідомленні, переданому на збереження Генеральному 
директору ВОІВ, може заявити, що вона буде застосовувати положення пункту (1) тільки стосовно 
певних видів використання або що вона обмежить їх застосування будь-яким іншим шляхом, або що 
вона взагалі не буде застосовувати ці положення. 

(4) Для виконання положень цієї Статті фонограми, доступні для загального відома через дротові 
і недротові засоби зв'язку таким чином, що представники публіки можуть отримувати до них доступ із 
будь-якого місця і в будь-який час за їхнім власним вибором, вважаються як нібито вони були 
опубліковані з комерційною метою

28
,
29

. 

Стаття 16 
Обмеження та винятки 

(1) Договірні Сторони можуть передбачити в своєму національному законодавстві такі види 
обмежень або винятків щодо охорони прав виконавців і виробників фонограм, які передбачені в їхньому 
національному законодавстві щодо охорони авторського права на літературні і художні твори. 

(2) Договірні Сторони зводять будь-які обмеження або винятки з передбачених цим Договором 
прав до певних особливих випадків, які не завдають шкоди нормальному використанню виконання або 
фонограми і необгрунтованим способом не обмежують законних інтересів виконавця або виробника 
фонограми

30
,
31

. 

Стаття 17 
Строк охорони 

(1) Строк охорони, надаваної виконавцям згідно з цим Договором, триває, принаймні, до кінця 50-
річного періоду, відлік якого починається з року, в якому виконання було записано на фонограмі. 

(2) Строк охорони, надаваної виробникам фонограм згідно з цим Договором, триває, принаймні, 
до кінця 50-річного періоду, відлік якого починається з кінця року, в якому фонограма була опублікована, 
або - у разі відсутності такого опублікування протягом 50 років з дня запису фонограми - 50 років з кінця 
року, в якому був зроблений запис. 

                                                   
28 Узгоджена заява стосовно Статті 15: Розуміється, що Стаття 15 не є повним вирішенням рівня прав ретрансляції і 
комунікації на суспільство, яке мають мати виконавці і виробники фонограм у цифрову еру. Делегації не змогли 
досягнути консенсусу по різним пропозиціям щодо аспектів виключних прав, які необхідно надати у певних 
обставинах або щодо прав, які необхідно надати без можливості застережень, і тому залишили це питання для 
майбутнього вирішення. 
29 Узгоджена заява стосовно Статті 15: Розуміється, що Стаття 15 не перешкоджає наданню права, передбаченого 
цією Статтею, виконавцям фольклору та виробникам фонограм, що записують фольклор, якщо такі фонограми не 
були опубліковані для отримання доходу. 
30 Узгоджена заява стосовно Статті 7, 11 і 16: Право на відтворення, як воно визначене в Статтях 7 та 11, і винятки, 
що допускаються відносно цього права через Статтю 16, повністю застосовуються в цифровому середовищі і, 
зокрема, відносно використання виконань і фонограм у цифровій формі в електронному засобі є відтворенням в 
контексті цих статей. 
31 Узгоджена заява стосовно Статті 16: Узгоджена заява відносно Статті 10 (про обмеження і винятки), Договору 
ВОІВ по авторському праву ( 995_770 ) застосовується, з урахуванням відповідних змін, також до Статті 16 (про 
обмеження і винятки) Договору ВОІВ про виконання і фонограми. 
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Стаття 18 
Зобов'язання стосовно технічних засобів 

Договірні Сторони передбачають відповідну правову охорону і ефективні засоби правового 
захисту від обходу існуючих технічних засобів, якими користуються виконавці або виробники фонограм у 
зв'язку із здійсненням своїх прав відповідно до цього Договору, та які обмежують дії щодо їх виконань і 
фонограм, які не дозволені виконавцями або виробниками фонограм або не допускаються законом. 

Стаття 19 
Зобов'язання стосовно інформації про управління правами 

(1) Договірні Сторони передбачають відповідні та ефективні засоби правового захисту щодо 
будь-якої особи, яка свідомо чинить будь-які з нижчезазначених дій, знаючи або, у зв'язку із 
застосуванням цивільно-правових засобів захисту, маючи належні підстави знати, що така дія може 
спонукати, дозволяти, сприяти або приховувати порушення будь-якого права, передбаченого цим 
Договором: 

(і) усунення або зміну будь-якої електронної інформації про управління правами без дозволу; 

(іі) розповсюдження, імпортування для розповсюдження, передачу в ефір, сповіщення або 
доведення до загального відома без дозволу виконань, примірників записаних виконань або 
фонограм, знаючи, що в них без дозволу була усунена або змінена електронна інформація 
про управління правами. 

(2) "Інформація про управління правами" в розумінні цієї статті означає інформацію, яка 
ідентифікує виконавця, виконання виконавця, виробника фонограми, фонограму, володільця будь-якого 
права на виконання або фонограму, або інформацію про умови використання виконання і фонограми і 
будь-які цифри або коди, в яких подана така інформація, коли будь-яка з цих складових інформації, 
додана до примірника записаного виконання або фонограми, або фігурує у зв'язку із сповіщенням або 
доведенням записаного виконання або фонограми до загального відома

32. 

Стаття 20 
Формальності 

Володіння правами і здійснення прав, передбачених цим Договором, не пов'язані з дотриманням 
будь-яких формальностей. 

Стаття 21 
Застереження 

Згідно з положеннями Статті 15 (3) ніякі застереження до цього Договору не допускаються. 

Стаття 22 
Застосування в часі 

(1) Договірні Сторони, з врахуванням відповідних змін, застосовують положення Статті 18 
Бернської конвенції до прав виконавців і виробників фонограм, передбачених цим Договором. 

(2) Незалежно від положень пункту (1) Договірна Сторона може обмежити застосування Статті 5 
цього Договору виконаннями, здійсненими після введення в дію цього Договору стосовно цієї Сторони. 

Стаття 23 
Положення про забезпечення прав 

(1) Договірні Сторони зобов'язуються прийняти відповідно зі своїми правовими системами 
заходи, необхідні для забезпечення застосування цього Договору. 

(2) Договірні Сторони забезпечать, щоб в їх законах були передбачені заходи щодо 
забезпечення прав, які дозволяють ефективно протидіяти будь-яким актам порушення прав, 
передбачених цим Договором, включаючи термінові засоби для запобігання порушень та засоби як 
стримуючий засіб від подальших порушень. 

                                                   
32 Узгоджена заява стосовно Статті 19: Узгоджена заява відносно Статті 12 (про зобов'язання стосовно інформації 
про управління правами) Договору ВОІВ по авторському праву застосовується, з урахуванням відповідних змін, 
також до Статті 19 (про зобов'язання стосовно інформації про управління правами) Договору ВОІВ про виконання і 
фонограми. 
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Глава V 
Адміністративні та прикінцеві положення 

Стаття 24 
Асамблея 

(1) 

(a) Договірні Сторони засновують Асамблею. 

(b) Кожна Договірна Сторона може бути представлена одним делегатом, який може мати 
заступників, радників та експертів. 

(c) Витрати кожної делегації оплачуються Договірною Стороною, яка її призначала. Асамблея 
може звернутися до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі "ВОІВ") з 
проханням надати фінансову допомогу для сприяння участі делегацій тих Договірних Сторін, 
які вважаються країнами, що розвиваються, відповідно до встановленої практики 
Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй або є країнами, що перебувають у 
процесі переходу до ринкової економіки. 

(2)  

(a) Асамблея розглядає питання, які стосуються збереження, розвитку, застосування та 
функціонування цього Договору. 

(b) Асамблея виконує функцію, покладену на неї за Статтею 26 (2), що стосується допуску 
окремих міжурядових організацій до участі в цьому Договорі. 

(c) Асамблея приймає рішення про скликання будь-якої дипломатичної конференції для 
перегляду цього Договору та видає необхідні вказівки Генеральному директору ВОІВ про 
підготовку такої дипломатичної конференції. 

(3) 

(a) Кожна Договірна Сторона, яка є державою, має один голос і голосує тільки від свого імені. 

(b) Будь-яка Договірна Сторона, яка є міжурядовою організацією, може приймати участь у 
голосуванні замість держав-членів такої організації в кількості голосів, що дорівнює кількості 
держав-членів такої організації, які є сторонами цього Договору. Будь-яка така міжурядова 
організація не приймає участі в голосуванні, якщо будь-яка з держав-членів такої організації 
використовує своє право голосувати, і навпаки. 

(4) Асамблея збирається один раз у два роки на чергову сесію, скликувану Генеральним 
директором ВОІВ. 

(5) Асамблея встановлює свої правила процедури, включаючи скликання позачергових сесій, 
вимоги до кворуму та, на підставі положень цього Договору, необхідну більшість для прийняття різних 
рішень. 

Стаття 25 
Міжнародне бюро 

Міжнародне бюро ВОІВ виконує адміністративні функції, які стосуються цього Договору. 

Стаття 26 
Право участі в Договорі 

(1) Будь-яка держава-член ВОІВ може стати учасницею цього Договору. 

(2) Асамблея може винести рішення про допуск будь-якої міжурядової організації до участі в 
цьому Договорі, яка заявляє, що вона має компетенцію і власну, обов'язкову для всіх держав-членів 
такої організації нормативну базу з питань, що регулюються цим Договором, і що вона належним чином 
уповноважена відповідно до своїх внутрішніх процедур стати учасницею цього Договору. 

(3) Європейське співтовариство, зробивши заяву, згадану у попередньому пункті, на 
Дипломатичній конференції, на якій було прийнято цей Договір, може стати учасником цього Договору. 
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Стаття 27 
Права та обов'язки згідно з Договором 

Якщо в цьому Договорі не передбачено будь-яких спеціальних положень про інше, кожна 
Договірна Сторона користується всіма правами та приймає на себе всі зобов'язання, що виходять з 
цього Договору. 

Стаття 28 
Підписання Договору 

Цей Договір є відкритим для підписання до 31 грудня 1997 року будь-якою державою-членом 
ВОІВ та Європейським співтовариством. 

Стаття 29 
Набуття чинності Договором 

Цей Договір набуває чинності через три місяці після подання Генеральному директору ВОІВ на 
збереження 30 державами документів про ратифікацію або приєднання. 

Стаття 30 
Дата початку участі в Договорі 

Цей Договір стає обов'язковим для: 

(і) 30 держав, зазначених у Статті 29, з дати набуття чинності цим Договором; 

(іі) кожної іншої держави після закінчення трьох місяців з дати подання цією державою для 
зберігання свого документа Генеральному директору ВОІВ; 

(ііі) Європейського співтовариства після закінчення трьох місяців з дати подання для зберігання 
документа про ратифікацію або приєднання, якщо такий документ було подано після набуття 
чинності цим Договором згідно зі Статтею 29, або трьох місяців після набуття чинності цим 
Договором, якщо такий документ було подано для зберігання до набуття чинності цим 
Договором; 

(іv) будь-якої іншої міжурядової організації, яка допущена до участі в цьому Договорі, після 
закінчення трьох місяців після подання для зберігання її документа про приєднання. 

Стаття 31 
Денонсація Договору 

Будь-яка Договірна Сторона може денонсувати цей Договір через повідомлення, адресоване 
Генеральному директору ВОІВ. Будь-яка денонсація вводиться в дію через рік з дати отримання 
повідомлення Генеральним директором ВОІВ. 

Стаття 32 
Мови Договору 

(1) Цей Договір підписується в одному примірнику англійською, арабською, іспанською, 
китайською, російською і французькою мовами, причому всі тексти на цих мовах є автентичними. 

(2) Офіційний текст на будь-якій мові, крім мов, зазначених у пункті (1), затверджується 
Генеральним директором ВОІВ на прохання зацікавленої сторони після консультацій зі всіма 
зацікавленими сторонами. В цьому пункті "зацікавлена сторона" означає будь-яку державу-член ВОІВ, 
про офіційну мову або одну з офіційних мов якої йдеться, а також Європейське співтовариство та будь-
яку іншу міжурядову організацію, яка може стати учасницею цього Договору, якщо йдеться про одну з її 
офіційних мов. 

Стаття 33 
Депозитарій 

Депозитарієм цього Договору є Генеральний директор ВОІВ. 
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Паризька конвенція про охорону промислової власності 

(від 20 березня 1883 р., переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 
6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 

1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.) 
Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

33
 

Стаття 1 
[Утворення Союзу; поняття промислової власності]34 

(1) Країни, до яких застосовується ця Конвенція, утворюють Союз по охороні промислової 
власності. 

(2) Об'єктами охорони промислової власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи 
найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції. 

(3) Промислова власність розуміється в найбільш широкому значенні і розповсюджується не 
тільки на промисловість і торгівлю у власному значенні слова, але також і на галузі 
сільськогосподарського виробництва і добувної промисловості та на всі продукти промислового чи 
природного походження, наприклад: вино, зерно, тютюновий лист, фрукти, худоба, копалини, мінеральні 
води, пиво, квіти, борошно. 

(4) До патентів на винаходи належать різні види промислових патентів, що визнаються 
законодавством країн Союзу, як наприклад: патенти, що ввозяться, патенти на вдосконалення, додаткові 
патенти і свідоцтва й таке інше. 

Стаття 2 
[Національний режим для громадян країн Союзу] 

(1) Відносно охорони промислової власності громадяни кожної країни Союзу користуються в усіх 
інших країнах Союзу тими ж привілеями, що надаються тепер чи будуть надаватися згодом 
відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи при цьому прав, спеціально передбачених 
цією Конвенцією. Виходячи з цього, їх права будуть охоронятися так само, як і права громадян даної 
країни, і вони будуть користуватися тими ж законними засобами захисту від будь-якого посягання на їх 
права, якщо при цьому дотримуються умови та формальності, приписувані власним громадянам. 

(2) Проте ніякі умови про місце проживання чи наявність підприємства у країні, де 
витребовується охорона, не можуть бути поставлені громадянам країн Союзу у вигляді передумови для 
користування будь-яким з прав промислової власності. 

(3) Безумовно, зберігаються положення законодавства кожної з країн Союзу, що відносяться до 
судової та адміністративної процедури та до компетенції судових і адміністративних органів, а також до 
вибору місцепроживання або до призначення повіреного, дотримання яких вимагається на підставі 
законів про промислову власність. 

Стаття 3 
[Прирівнення деяких категорій осіб до громадян країн Союзу] 

До громадян країн Союзу прирівнюються громадяни країн, що не беруть участі в Союзі, мають на 
території однієї з країн Союзу місцепроживання або дійсні та серйозні промислові чи торговельні 
підприємства. 

 

                                                   
33 З 1 липня 1965 року - дати набуття Конвенцією чинності для СРСР - вона була обов'язковою для СРСР відносно 
всієї його території. 

Під час приєднання СРСР до зазначеної Конвенції була зроблена заява про те, що СРСР не вважає себе зв'язаним 
положеннями пункту (1) статті 28 Конвенції, який стосується вирішення спорів щодо тлумачення або застосування 
конвенції. 
34 Статтям були надані заголовки для зручності користування текстом. У підписаному (французькому) тексті 
заголовків немає. 
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Стаття 4 
[A. - І. Патенти, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, авторські свідоцтва: право 

пріоритету. - G. Патенти: поділ заявки] 

A. 

(1) Будь-яка особа, що належним чином подала заявку на патент на винахід, корисну модель, 
промисловий зразок чи товарний знак в одній з країн Союзу, чи правонаступник цієї особи користується 
для подання заявки в інших країнах правом пріоритету протягом строків, зазначених нижче. 

(2) Підставою для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що має 
силу правильно оформленого національного подання заявки відповідно до національного законодавства 
кожної країни Союзу або до двосторонніх чи багатосторонніх угод, укладених між країнами Союзу. 

(3) Під правильно оформленим національним поданням заявки слід розуміти будь-яке подання, 
якого достатньо для встановлення дати подання заявки у відповідній країні, якою б не була подальша 
доля цієї заявки. 

B. 

Внаслідок цього наступне подання заявки в одній з інших країн Союзу до закінчення цих строків 
не може бути визнане недійсним на підставі дій, здійснених у цей проміжок часу, зокрема, на підставі 
іншого подання заявки, опублікування винаходу чи його використання, випуску у продаж примірників 
зразка, застосування знака, та ці дії не можуть стати підставою для виникнення будь-якого права третіх 
осіб чи будь-якого права особистого володіння. Права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що 
є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни 
Союзу. 

C. 

(1) Згадані вище строки пріоритету складають дванадцять місяців для патентів на винаходи та 
для корисних моделей і шість місяців для промислових зразків і товарних знаків. 

(2) Відлік цих строків починається з дати подання першої заявки; день подання до строку не 
включається. 

(3) Якщо останній день строку є за законом святковим днем чи днем, коли відомство не відкрите 
для приймання заявок у тій країні, де витребовується охорона, строк подовжується до першого 
наступного робочого дня. 

(4) Першою заявкою, дата подання якої є днем відліку строку пріоритету, повинна вважатися 
наступна заявка на той самий об'єкт, що і перша заявка, яка передує, у значенні наведеного вище пункту 
(2), що подана в тій же країні Союзу, в разі, якщо заявка, що передує, на день подання наступної заявки 
була взята назад, залишена без дії чи відхилена, не будучи доступною для публічного ознайомлення, а 
також за умови, що відносно неї не продовжували існувати будь-які права і вона не стала ще підставою 
для домагання права пріоритету. Заявка, що передує, не може тоді бути підставою для домагання права 
пріоритету. 

D. 

(1) Будь-яка особа, що бажає скористатися перевагою пріоритету на підставі заявки, що передує, 
зобов'язана подати заяву із зазначенням дати подання заявки і країни, де його зроблено. Кожна країна 
встановлює, не пізніше якого моменту повинна бути подана така заява. 

(2) Ці вказівки повинні наводитися у виданнях, що випускаються компетентною установою, 
зокрема у патентах та описах, що відносяться до них. 

(3) Країни Союзу можуть вимагати від особи, що подає заяву про пріоритет, надання копії раніше 
поданої заявки (опису, креслень тощо). Копія, завірена установою, що прийняла цю заявку, не вимагає 
ніякої легалізації і може бути в усіх випадках надана у будь-який момент протягом трьох місяців від дня 
подання наступної заявки без сплати будь-яких зборів. Надається право вимагати, щоб до неї 
додавалася довідка про дату подання заявки, видана цією установою, та її переклад. 

(4) У момент подання заявки не допускаються вимоги про виконання інших формальностей для 
заяви про пріоритет. Кожна країна Союзу визначає ті наслідки, що спричинюють невиконання 
формальностей, передбачених цією статтею, але ці наслідки не можуть бути більш тяжкими, ніж втрата 
права на пріоритет. 

(5) Надалі можуть вимагатися інші докази. 
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Особа, яка претендує на пріоритет на підставі подання заявки, що передує, повинна зазначити 
номер цієї заявки, який публікується у порядку, передбаченому наведеним вище пунктом (2). 

E. 

(1) Коли промисловий зразок заявляється у країні з використанням права пріоритету, заснованого 
на поданні заявки на корисну модель, пріоритетним строком є строк, встановлений для промислових 
зразків. 

(2) Крім того, в країні допускається подання заявки на корисну модель з використанням права 
пріоритету, заснованого на поданні заявки на патент, і навпаки. 

F. 

Жодна країна Союзу не має права не визнати пріоритет чи відхилити заявку на патент на підставі 
того, що заявник домагається декількох пріоритетів, в тому числі і встановлених у різних країнах, чи на 
підставі того, що заявка, яка домагається одного чи декількох пріоритетів, містить один чи декілька 
елементів, що не були включені до заявки або до заявок, за якими витребовується пріоритет, якщо 
тільки в обох випадках згідно з законом країни існує єдність винаходу. 

В тому, що стосується елементів, не включених до заявки або заявок, відносно яких 
витребовується пріоритет, подання наступної заявки породжує право пріоритету на звичайних умовах. 

G. 

(1) Якщо експертиза виявить, що заявка на патент є комплексною, заявник може поділити заявку 
на деяку кількість окремих заявок, зберігаючи у вигляді дати кожної з них дату первинної заявки та у 
відповідних випадках перевагу права пріоритету. 

(2) Заявник може також з власної ініціативи поділити заявку на патент, зберігаючи у вигляді дати 
кожної окремої заявки дату первинної заявки і у відповідних випадках перевагу права пріоритету. Кожній 
країні Союзу надається право визначити умови, за яких дозволяється таке розділення. 

H. 

Пріоритет не може бути відхилений з тієї причини, що деяких елементів винаходу, відносно яких 
витребовується пріоритет, немає в домаганнях, викладених у заявці в країні походження, якщо тільки в 
сукупності документів заявки чітко виявляються ці елементи. 

І. 

(1) Заявки на авторські свідоцтва на винаходи, що подаються в країні, в якій заявники мають 
право витребувати за власним вибором або патент, або авторське свідоцтво на винахід, дають підставу 
для права пріоритету, передбаченого цією статтею, на тих самих умовах і з тими самими наслідками, що 
й заявки на патенти. 

(2) В країні, в якій заявники мають право витребувати за власним вибором або патент, або 
авторське свідоцтво на винахід, заявник на авторське свідоцтво на винахід користується відповідно до 
положень цієї статті, що відносяться до заявок на патенти, правом пріоритету, заснованим на заявці на 
патент, корисну модель або авторське свідоцтво на винахід. 

Стаття 4
bіs

 
[Патенти: незалежність патентів, одержаних на один і той самий винахід у різних країнах] 

(1) Патенти, заявки на які подані у різних країнах Союзу громадянами країн Союзу, є 
незалежними від патентів, одержаних на той самий винахід в інших країнах, які входять або не входять 
до складу Союзу. 

(2) Це положення треба розглядати без будь-яких обмежень, а саме в тому значенні, що патенти, 
заявки на які подані протягом строку пріоритету, є незалежними як з точки зору підстав визнання їх 
недійсними і припинення дії прав, так і з точки зору визначення нормального строку їх дії. 

(3) Це положення відноситься до всіх патентів, існуючих на момент набуття ним чинності. 

(4) Воно буде також застосовуватися і в разі приєднання нових країн відносно патентів, існуючих 
з того чи іншого боку у момент приєднання. 

(5) Патенти, одержані з перевагою, що випливає з пріоритету, мають у різних країнах Союзу той 
самий строк дії, який вони мали б, якби вони були б заявлені або видані без цієї переваги, що випливає з 
пріоритету. 
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Стаття 4ter 
[Патенти: згадування винахідника у патенті] 

Винахідник має право бути названим як такий у патенті. 

Стаття 4quater 
[Патенти: патентоспроможність у випадку обмеження продажу за законом] 

У видачі патенту не може бути відмовлено і патент не може бути визнаний недійсним на підставі 
того, що продаж продукту, який запатентований чи виготовлений запатентованим способом, підпадає на 
підставі національного законодавства під обмеження чи скорочення. 

Стаття 5 
[A. Патенти: ввезення об'єктів, невикористання чи недостатнє використання, примусові ліцензії. 

B. Промислові зразки: невикористання, ввезення об'єктів. 
C. Товарні знаки: невикористання, відміна форми, використання співвласниками. 

D. Патенти, корисні моделі, товарні знаки, промислові зразки: маркування] 

A. 

(1) Ввезення патентовласником у країну видачі патенту об'єктів, виготовлених в тій або іншій 
країні Союзу, не спричинює втрати прав, що засновані на ньому. 

(2) Кожна країна Союзу має право вжити законодавчих заходів, що передбачають видачу 
примусових ліцензій, для запобігання зловживанням, що можуть виникнути внаслідок 
здійснення виключного права, що надається патентом, наприклад, у випадку невикористання 
винаходу. 

(3) Позбавлення прав на патент може бути передбачене лише у випадку, коли видача 
примусових ліцензій виявиться недостатньою для запобігання цим зловживанням. Жодна 
дія по позбавленню прав чи по скасуванню патенту не може статися до закінчення двох 
років з моменту видачі першої примусової ліцензії. 

(4) Примусова ліцензія не може вимагатися з приводу невикористання чи недостатнього 
використання до закінчення чотирирічного строку, рахуючи від дати подання заявки на 
патент, чи трьох років від дати видачі патенту, причому має застосовуватися строк, що 
закінчується пізніше; у видачі примусової ліцензії буде відмовлено, якщо патентовласник 
доведе, що його бездіяльність була зумовлена важливими причинами. Така примусова 
ліцензія є невиключною ліцензією і може передаватися навіть у формі видачі субліцензії, 
але лише разом з частиною промислового чи торговельного підприємства, що використовує 
цю ліцензію. 

(5) Наведені вище положення застосовуються з необхідними змінами до корисних моделей. 

B. 

Охорона промислових зразків не може бути припинена внаслідок невикористання або ввезення 
об'єктів, подібних до об'єктів, що охороняються. 

C. 

(1) Якщо в країні використання зареєстрованого знака є обов'язковим, реєстрація може бути 
скасована лише по закінченні справедливого строку і тільки тоді, коли зацікавлена особа не 
подасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності. 

(2) Застосування товарного знака його власником у такій формі, що відрізняється від 
зареєстрованої в якій-небудь з країн Союзу лише окремими елементами, що не змінюють 
відмітного характеру знака, не спричинює визнання недійсності реєстрації і не обмежує 
охорону, що надана знаку. 

(3) Одночасне застосування одного й того ж знака на однакових чи подібних продуктах 
промисловими чи торговельними підприємствами, які розглядаються як співвласники знака 
відповідно до положень закону країни, де витребовується охорона, не перешкоджає 
реєстрації знака та ніяким чином не обмежує охорону, що надана зазначеному знаку у будь-
якій країні Союзу, якщо тільки таке застосування не вводить громадськість в оману і не 
суперечить публічним інтересам. 

D. 
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Для визнання прав не вимагається розміщення на продукті будь-якої позначки чи вказівки на 
патент, корисну модель, реєстрацію товарного знака чи депонування промислового зразка. 

Стаття 5
bіs

 
[Усі види прав промислової власності: 

пільговий строк для сплати мита за збереження прав; патенти: поновлення] 

(1) Для сплати мита, передбаченого для збереження прав промислової власності, надається 
пільговий строк, що складає не менше шести місяців, за умови сплати додаткового мита, якщо таке мито 
встановлюється національним законодавством. 

(2) Країни Союзу мають право передбачити поновлення патентів на винаходи, що втратили силу 
внаслідок несплати мита. 

Стаття 5ter 
[Патенти: вільне застосування запатентованих об'єктів, що є частиною транспортних засобів] 

У кожній з країн Союзу не розглядаються як порушення прав патентовласника: 

1. Застосування на борту суден інших країн Союзу засобів, що складають предмет його патенту, 
в корпусі судна, в машинах, оснащенні, механізмах та в іншому обладнанні, коли ці судна тимчасово чи 
випадково знаходяться у водах даної країни, за умови, що ці засоби використовуються виключно для 
потреб судна. 

2. Застосування засобів, що складають предмет патенту, в конструкції чи при експлуатації 
повітряних чи наземних засобів пересування інших країн Союзу чи допоміжного обладнання для цих 
засобів пересування, коли зазначені засоби пересування тимчасово чи випадково знаходяться в даній 
країні. 

Стаття 5
quater

 
[Патенти: ввезення продуктів, виготовлених способом, що запатентований в країні ввезення] 

Якщо продукт ввозиться до країни Союзу, де існує патент, що охороняє спосіб виробництва 
зазначеного продукту, патентовласник має відносно ввезеного продукту всі права, яких йому надає 
законодавство країни, що імпортує, на основі патенту на спосіб виробництва відносно продуктів, 
виготовлених в даній країні. 

Стаття 5quіnquіes 
[Промислові зразки] 

Промислові зразки охороняються в усіх країнах Союзу. 

Стаття 6 
[Знаки: умови реєстрації; незалежність охорони одного й того ж знака в різних країнах] 

(1) Умови подання заявки та реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу її 
національним законодавством. 

(2) Проте знак, заявлений громадянином країни Союзу в будь-якій іншій країні Союзу, не може 
бути відхилений чи визнаний недійсним на підставі того, що він не був заявлений, зареєстрований чи 
відновлений в країні походження. 

(3) Знак, який належним чином зареєстрований в будь-якій країні Союзу, розглядається як 
незалежний від знаків, зареєстрованих в інших країнах Союзу, включаючи країну походження. 

Стаття 6bіs
 

[Знаки: загальновідомі товарні знаки] 

(1) Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається 
законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною 
реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад 
іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни 
реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується 
привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення 
поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого 
загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. 
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(2) Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п'яти років, що 
вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого 
може вимагатися заборона застосування знака. 

(3) Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування 
знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно. 

Стаття 6
ter 

[Знаки: заборони, що стосуються державних гербів, офіційних клейм контролю та емблем 
міжурядових організацій] 

(1) 

(a) Країни Союзу домовляються відхиляти чи визнавати недійсною реєстрацію та забороняти 
шляхом відповідних заходів використання без дозволу компетентних органів як товарних 
знаків чи як елементів цих знаків гербів, прапорів та інших державних емблем країн Союзу, 
впроваджених ними офіційних знаків і клейм контролю й гарантії, а також будь-яке 
наслідування цьому з точки зору геральдики. 

(b) Положення, викладені вище в підпункті (a), застосовуються рівнозначно до гербів, прапорів 
та інших емблем, скорочених чи повних найменувань міжнародних міжурядових організацій, 
членами яких є одна чи декілька країн Союзу, за винятком гербів, прапорів та інших емблем, 
скорочених чи повних найменувань, що вже є предметом діючих міжнародних угод, 
призначених для забезпечення їх охорони. 

(c) Жодна країна Союзу не зобов'язана застосовувати положення, викладені вище у підпункті 
(b), з заподіянням збитків власникам прав, придбаних добросовісно до набуття чинності в 
даній країні цією Конвенцією. Країни Союзу не зобов'язані застосовувати зазначені 
положення, якщо використання чи реєстрація, що маються на увазі в наведеному вище 
підпункті (a), не створять у громадськості враження про наявність зв'язку між даною 
організацією і гербами, прапорами, емблемами, скороченими чи повними найменуваннями 
або якщо це використання чи реєстрація явно не спрямовані на те, щоб ввести громадськість 
в оману щодо зв'язку, що існує між користувачем й організацією. 

(2) Заборона застосування офіційних знаків та клейм контролю і гарантії діє лише у випадках, 
коли знаки, що містять їх, призначені для використання на товарах того ж гатунку чи подібних до них. 

(3) 

(a) Для застосування цих положень країни Союзу домовляються повідомляти одна одній при 
посередництві Міжнародного бюро список державних емблем, офіційних знаків і клейм 
контролю і гарантії, які вони бажають чи побажають надалі поставити в повному обсязі чи з 
деякими обмеженнями під охорону цієї статті, а також повідомляти про всі наступні зміни, 
що вносяться до цих списків. 

  Кожна держава Союзу вчасно надає для публічного ознайомлення знаки, що їй надіслані. 

  Проте таке повідомлення не обов'язкове відносно державних прапорів. 

(b) Положення, наведені у підпункті (b) пункту (1) цієї статті, застосовуються лише до гербів, 
прапорів та інших емблем, скорочених чи повних найменувань міжнародних міжурядових 
організацій, про які останні повідомили країни Союзу при посередництві Міжнародного бюро. 

(4) Кожна країна Союзу може у дванадцятимісячний строк з моменту одержання повідомлення 
передати через посередництво Міжнародного бюро зацікавленій країні чи міжнародній міжурядовій 
організації свої можливі заперечення. 

(5) Відносно державних прапорів заходи, передбачені у наведеному вище пункті (1), 
застосовуються тільки до знаків, зареєстрованих після 6 листопада 1925 року. 

(6) Відносно державних емблем, за винятком прапорів, а також відносно знаків і клейм країн 
Союзу, гербів, прапорів та інших емблем, скорочених чи повних найменувань міжнародних міжурядових 
організацій ці положення застосовуються лише до знаків, зареєстрованих по закінченні двох місяців 
після одержання повідомлення, передбаченого в наведеному вище пункті (3). 

(7) У разі недобросовісних дій країни мають право скасувати навіть зареєстровані до 6 листопада 
1925 року знаки, що містять державні емблеми, знаки і клейма. 
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(8) Громадяни кожної країни, які мають дозвіл використовувати державні емблеми, офіційні знаки 
і клейма своїх країн, можуть користуватися ними навіть за наявності їх подібності з такими ж знаками 
іншої країни. 

(9) Країни Союзу зобов'язуються забороняти використання у торгівлі державних гербів інших 
країн Союзу за відсутності на це дозволу, якщо таке використання може ввести в оману щодо 
походження продукту. 

(10) Наведені вище положення не перешкоджають здійсненню країнами права, передбаченого 
пунктом (3) розділу В статті 6 quіnquіes, відхилити реєстрацію чи визнати її недійсною відносно знаків, до 
яких без дозволу включені герби, прапори та інші державні емблеми чи офіційні знаки і клейма, що 
прийняті в країні Союзу, а також відмітні знаки міжнародних міжурядових організацій, згадані в 
наведеному вище пункті (1). 

Стаття 6
quater

 
[Знаки: передача знака] 

(1) Якщо відповідно до законодавства країни Союзу передача знака є дійсною лише в тому 
випадку, коли вона відбувається одночасно з передачею промислового чи торговельного підприємства, 
якому належить цей знак, тоді для визнання такої передачі дійсною достатньо, аби частина 
промислового чи торговельного підприємства, що розміщена в цій країні, була передана придбавачеві, 
разом з виключним правом виготовлення або продажу там продуктів, які споряджені переданим знаком. 

(2) Це положення не накладає на країни Союзу зобов'язання розглядати як дійсну передачу 
такого знака, використання якого придбавачем могло б насправді ввести в оману громадськість, зокрема 
відносно походження, характеру чи істотних продуктів, для яких застосовується знак. 

Стаття 6
quіnquіes

 
[Знаки: охорона знаків, що зареєстровані в одній країні Союзу, в інших країнах Союзу 

(застереження "Таким, як він є")] 

A. 

(1) Кожний товарний знак, що зареєстрований належним чином у країні походження, може 
бути заявлений в інших країнах Союзу і охороняється таким, як він є, із застереженнями, зазначеними 
даною статтею. Ці країни можуть до остаточного оформлення реєстрації вимагати подання свідоцтва 
про реєстрацію в країні походження, що видане компетентною установою. Ніякої легалізації такого 
свідоцтва не вимагається. 

(2) Країною походження вважається країна Союзу, де заявник має дійсне і серйозне 
промислове чи торговельне підприємство, а коли у нього немає такого підприємства в межах Союзу - 
країна Союзу, де він має місце проживання, коли ж у нього немає місця проживання в межах Союзу - 
країна його громадянства, в разі, якщо він є громадянином країни Союзу. 

B. 

Товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи 
визнанні недійсними лише в таких випадках: 

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується 
охорона; 

2. Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи 
вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, 
призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що 
стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних 
торговельних звичаях країни, де витребовується охорона; 

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть 
ввести в оману громадськість. Мається на увазі, що знак не може розглядатися як такий, що 
суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає якому-небудь 
положенню законодавства про знаки, за винятком випадку, коли саме це положення 
стосується громадського порядку. 

  Однак зберігається дія статті 10
bіs

. 

C. 

(1) Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні 
обставини, особливо тривалість застосування знака. 
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(2) Не можуть бути відхилені в інших країнах Союзу товарні знаки тільки на підставі того, що 
вони відрізняються від знаків, які охороняються у країні походження, лише елементами, що 
не змінюють відмітний характер знаків і не порушують тотожність знаків у тій формі, у якій 
вони були зареєстровані в згаданій країні походження. 

D. 

Ніхто не може скористатися положеннями цієї статті, якщо знак, на який витребовується охорона, 
не зареєстрований в країні походження. 

E. 

Проте відновлення реєстрації знака в країні походження ні в якому разі не спричинює 
зобов'язання відновити реєстрацію в інших країнах Союзу, де знак був зареєстрований. 

F. 

Привілеї, що випливають з пріоритету, зберігаються за заявками, що подані на реєстрацію знака 
протягом строку, зазначеного в статті 4, навіть якщо реєстрація в країні походження здійснена по 
закінченні цього строку. 

Стаття 6
sexіes 

[Знаки: знаки обслуговування] 

Країни Союзу зобов'язуються охороняти знаки обслуговування. 

Вони не зобов'язані передбачати реєстрацію цих знаків. 

Стаття 6septіes 
[Знаки: реєстрація агентом чи представником власника без дозволу останнього] 

(1) Якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без 
дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких 
країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни 
це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть 
докази, що виправдовують його дію. 

(2) Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (1), перешкоджати 
використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання. 

(3) Національним законодавством може бути встановлений справедливий строк, протягом якого 
власник знака повинен скористатися правами, передбаченими в даній статті. 

Стаття 7 
[Знаки: характер продукту, що маркується] 

Характер продукту, для якого призначений товарний знак, ні в якому разі не може бути 
перешкодою до реєстрації знака. 

Стаття 7bіs 
[Знаки: колективні знаки] 

(1) Країни Союзу зобов'язуються приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні знаки, 
що належать колективам, існування яких не суперечить закону країни походження, навіть якщо ці 
колективи не є власниками промислового чи торговельного підприємства. 

(2) Кожна країна сама визначає особливі умови охорони колективного знака і може відмовити в 
охороні, якщо цей знак суперечить громадським інтересам. 

(3) Проте в охороні таких знаків не може бути відмовлено колективу, існування якого не 
суперечить закону країни походження, на підставі того, що цей колектив не знаходиться у країні, де 
витребовується охорона, чи що він заснований не у відповідності із законодавством цієї країни. 

Стаття 8 
[Фірмові найменування] 

Фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи 
реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. 
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Стаття 9 
[Знаки, фірмові найменування: арешт при ввезенні продуктів, що незаконно споряджені 

товарним знаком чи фірмовим найменуванням] 

(1) На будь-який продукт, що незаконно споряджений товарним знаком чи фірмовим 
найменуванням, накладається арешт при ввезенні до тих країн Союзу, в яких цей знак чи фірмове 
найменування мають право на законну охорону. 

(2) Так само арешт накладається в країні, де було здійснене незаконне маркування, або в 
країнах, куди був ввезений продукт. 

(3) Арешт накладається відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни на вимогу 
прокуратури, чи будь-якого іншого компетентного органу, чи зацікавленої сторони - фізичної або 
юридичної особи. 

(4) Органи влади не зобов'язані накладати арешт у разі провезення продуктів транзитом. 

(5) Якщо законодавство країни не допускає накладення арешту при ввезенні, арешт замінюється 
забороною чи арештом усередині країни. 

(6) Якщо законодавство країни не допускає ні накладення арешту при ввезенні, ні заборони 
ввезення, ні накладення арешту всередині країни, то до відповідної зміни такого законодавства ці заходи 
замінюються такими діями і засобами, якими закон даної країни забезпечив би у подібному випадку 
права громадян цієї країни. 

Стаття 10 
[Неправильні вказівки: арешт при ввезенні продуктів, споряджених неправильною вказівкою про 

походження продуктів чи про особу виробника тощо] 

(1) Положення попередньої статті застосовують в разі прямого чи непрямого використання 
неправильних вказівок про походження продуктів чи істинності особи виробника, промисловця чи 
торговця. 

(2) Зацікавленою стороною, незалежно від того, є нею фізична чи юридична особа, визнається 
будь-який виробник, промисловець чи торговець, що займається виробництвом, виготовленням чи 
збутом продукту, який улаштувався або у місцевості, що неправильно зазначена як місце походження 
продукту, або в районі, де знаходиться ця місцевість, або в країні, що неправильно зазначена, чи в 
країні, де застосовується неправильна вказівка про походження. 

Стаття 10bіs 
[Недобросовісна конкуренція] 

(1) Країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, 
ефективний захист від недобросовісної конкуренції. 

(2) Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить 
чесним звичаям у промислових і торговельних справах. 

(3) Зокрема підлягають забороні: 

1. всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, 
продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента; 

2. неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати 
підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента; 

3. вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може 
ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, 
придатності до застосування чи кількості товарів. 

Стаття 10
ter

 
[Товарні знаки, фірмові найменування, неправильні вказівки, недобросовісна конкуренція: 

засоби захисту, право звертатися до суду] 

(1) Країни Союзу зобов'язуються забезпечити громадянам інших країн Союзу законні засоби для 
ефективного припинення всіх дій, зазначених у статтях 9, 10, 10bіs

. 

(2) Крім того, вони зобов'язуються передбачити заходи, що дозволяють союзам та об'єднанням, 
існування яких не суперечить законам їх країн і які представляють зацікавлених промисловців, 
виробників чи торговців, діяти через суд чи адміністративні органи з метою припинення дій, 
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передбачених у статтях 9, 10, 10 bіs, тією мірою, якою це дозволяє закон країни, де витребовується 
охорона, для союзів і об'єднань даної країни. 

Стаття 11 
[Винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки: 

тимчасова охорона на певних міжнародних виставках] 

(1) Країни Союзу надають відповідно до свого внутрішнього законодавства тимчасову охорону 
патентоспроможних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, а також товарних знаків для 
продуктів, що експонуються на офіційних чи офіційно визнаних міжнародних виставках, які організовані 
на території однієї з цих країн. 

(2) Ця тимчасова охорона не подовжує строків, встановлених у статті 4. Якщо пізніше буде 
витребувано право пріоритету, то компетентна установа кожної країни зможе вираховувати строк від 
дати поміщення продукту на виставку. 

(3) Кожна країна може вимагати для доказу ідентичності предмета, що експонується, та дати 
поміщення його на виставку такі документи, які вона визнає необхідними. 

Стаття 12 
[Спеціальні національні служби у справах промислової власності] 

(1) Кожна країна Союзу зобов'язується створити спеціальну службу у справах промислової 
власності та центральне сховище для ознайомлення громадськості з патентами на винаходи, корисними 
моделями, промисловими зразками і товарними знаками. 

(2) Ця служба видає офіційний періодичний бюлетень. Вона регулярно публікує: 

(a) прізвища власників виданих патентів з коротким найменуванням запатентованих винаходів; 

(b) репродукції зареєстрованих знаків. 

Стаття 13 
[Асамблея Союзу] 

(1) 

(a) Союз має Асамблею, що складається з країн Союзу, які зв'язані статтями 13 - 17. 

(b) Уряд кожної країни представлений одним делегатом, який може мати заступників, радників, 
експертів. 

(c) Витрати кожної делегації несе уряд, що призначив її. 

(2) 

(a) Асамблея: 

(і) розглядає усі питання, що відносяться до збереження та розвитку Союзу і 
застосування цієї Конвенції; 

(іі) дає Міжнародному бюро інтелектуальної власності (далі - Міжнародне бюро), 
передбаченому в Конвенції, що засновує Всесвітню Організацію Інтелектуальної 
Власності ( 995_169 ) (далі - Організація), вказівки щодо підготування конференцій по 
перегляду, приділяючи при цьому належну увагу зауваженням країн Союзу, не 
зв'язаних статтями 13 - 17; 

(ііі) розглядає та затверджує звіти і діяльність Генерального директора Організації, що 
відносяться до Союзу, і надає йому всі необхідні інструкції з питань, що входять до 
компетенції Союзу; 

(іv) обирає членів Виконавчого комітету Асамблеї; 

(v) розглядає та затверджує звіти і схвалює діяльність свого Виконавчого комітету, а 
також надає йому інструкції; 

(vі) визначає програму, приймає дворічний бюджет Союзу та затверджує його фінансові 
звіти; 

(vіі) затверджує фінансовий регламент Союзу; 
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(vііі) створює такі комітети експертів і робочі групи, які вважає необхідними для здійснення 
цілей Союзу; 

(іx) визначає, які країни, що не є членами Союзу, і які міжурядові і міжнародні неурядові 
організації можуть бути допущені на її засідання як спостерігачі; 

(x) приймає поправки до статей 13 - 17; 

(xі) здійснює будь-які інші належні дії, спрямовані на досягнення цілей Союзу; 

(xіі) виконує всі інші функції, що випливають з цієї Конвенції; 

(xііі) за умови її згоди здійснює такі права, які їй надані Конвенцією ( 995_169 ), що засновує 
Організацію. 

(b) З питань, що становлять інтерес також для інших Союзів, адміністрацію яких здійснює 
Організація, Асамблея приймає рішення, заслухавши думку Координаційного комітету 
Організації. 

(3) 

(a) За умови дотримання положень підпункту (b) делегат може представляти лише одну країну. 

(b) Країни Союзу, що об'єдналися відповідно до особливої угоди та створили спільне 
підприємство, яке має для кожної з них значення спеціальної національної служби 
промислової власності, передбаченої у статті 12, можуть бути спільно представлені під час 
дискусії однією з них. 

(4) 

(a) Кожна країна-член Асамблеї має один голос. 

(b) Половина країн-членів Асамблеї складає кворум. 

(c) Не дивлячись на положення підпункту (b), якщо на якій-небудь сесії кількість наведених 
країн складає менше половини, але дорівнює чи перевищує одну третину країн-членів 
Асамблеї, вона може приймати рішення, проте всі рішення Асамблеї, за винятком рішень, 
що стосуються її власних правил процедури, набирають чинності лише при дотриманні 
наведених нижче умов. 

  Міжнародне бюро направляє згадані рішення країнам-членам Асамблеї, що не були на ній 
представлені, та запрошує їх повідомити письмово у тримісячний строк, починаючи від дати 
направлення рішень, чи голосують вони за ці рішення, проти них або утримуються. Якщо по 
закінченні цього строку кількість країн, що проголосували таким чином або повідомили, що 
вони утримались, досягне тієї кількості, якої бракувало для досягнення кворуму на самій 
сесії, такі рішення набувають чинності за умови, що одночасно зберігається необхідна 
більшість. 

(d) За умови дотримання положень статті 17 (2) Асамблея приймає свої рішення більшістю у дві 
третини поданих голосів. 

(e) Голоси тих, що утрималися, не враховуються. 

(5) 

(a) За винятком випадків, передбачених у підпункті (b), делегат може голосувати тільки від імені 
однієї країни. 

(b) Країни Союзу, передбачені у пункті (3) (b), повинні, як правило, прагнути до того, щоб бути 
представленими на сесіях своїми власними делегаціями. Якщо, проте, через виняткові 
обставини яка-небудь із зазначених країн не може бути представлена своєю власною 
делегацією, вона має право надати делегації якої-небудь іншої з цих країн повноваження 
голосувати від її імені, за умови, що одна делегація може голосувати за дорученням лише за 
одну країну. Такі повноваження повинні бути визначені в документі, що підписаний головою 
держави чи компетентним міністром. 

(6) Країни Союзу, що не є членами Асамблеї, допускаються на її засідання як спостерігачі. 

(7) 

(a) Асамблея збирається на чергову сесію раз на два роки по скликанню Генерального 
директора і, крім виняткових випадків, у той же час і в тому ж місці, що і Генеральна 
Асамблея Організації. 
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(b) Асамблея збирається на надзвичайну сесію, що скликається Генеральним директором, на 
вимогу Виконавчого комітету чи на вимогу однієї чверті країн-членів Асамблеї. 

(8) Асамблея приймає свої правила процедури. 

Стаття 14 
[Виконавчий комітет] 

(1) Асамблея має Виконавчий комітет. 

(2) 

(a) Виконавчий комітет складається з країн, обраних Асамблеєю з числа країн-членів Асамблеї. 
Крім того, країна, на території якої Організація має свою штаб-квартиру, має в Комітеті ex 
offіcіo одне місце, за умови дотримання положень статті 16 (7) (b). 

(b) Уряд кожної країни-члена Виконавчого комітету представлений одним делегатом, який може 
мати заступників, радників та експертів. 

(c) Витрати кожної делегації несе уряд, що призначив її. 

(3) Кількість країн-членів Виконавчого комітету складає одну четверту частину кількості країн-
членів Асамблеї. При визначенні кількості місць, що підлягають заповненню, остача, що виникає після 
ділення на чотири, не враховується. 

(4) При обиранні членів Виконавчого комітету Асамблея приділяє належну увагу справедливому 
розподілу, а також необхідності для країн-учасниць спеціальних угод, укладених у зв'язку з Союзом, 
бути серед країн, що складають Виконавчий комітет. 

(5) 

(a) Члени Виконавчого комітету здійснюють свої функції від закриття сесії Асамблеї, на якій 
вони були обрані, до закриття наступної чергової Асамблеї. 

(b) Члени Виконавчого комітету можуть бути переобрані, але у кількості, що не перевищує двох 
третин їх складу. 

(c) Асамблея встановлює докладні правила виборів та можливих перевиборів членів 
Виконавчого комітету. 

(6) 

(a) Виконавчий комітет: 

(і) готує проект порядку денного Асамблеї; 

(іі) подає Асамблеї пропозиції, що стосуються проектів програми та трирічного бюджету 
Союзу, що підготовлені Генеральним директором; 

(ііі) приймає в межах програми і трирічного бюджету річні програми і бюджети, 
підготовлені Генеральним директором; 

(іv) подає Асамблеї з відповідними зауваженнями періодичні звіти Генерального 
директора та щорічні акти фінансових ревізій; 

(v) відповідно до рішень Асамблеї і з урахуванням обставин, які виникли між двома 
черговими сесіями Асамблеї, вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити 
виконання Генеральним директором програми Союзу; 

(vі) виконує всі інші функції, покладені на нього відповідно до цієї Конвенції. 

(b) З питань, що становлять інтерес також для інших Союзів, адміністрацію яких здійснює 
Організація, Виконавчий комітет приймає рішення, заслухавши думку Координаційного комітету 
Організації. 

(7) 

(a) Виконавчий комітет збирається на чергову сесію раз на рік на скликання Генерального 
директора по можливості у той же час і в тому ж місці, що й Координаційний комітет 
Організації. 

(b) Виконавчий комітет збирається на надзвичайну сесію, що скликається Генеральним 
директором або з його власної ініціативи, або на прохання Голови, чи на вимогу однієї чверті 
членів Виконавчого комітету. 
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(8) 

(a) Кожна країна-член Виконавчого комітету має один голос. 

(b) Половина країн-членів Виконавчого комітету складає кворум. 

(c) Рішення приймається простою більшістю поданих голосів. 

(d) Голоси тих, що утрималися, не враховуються. 

(e) Делегат може представляти тільки одну країну і голосувати лише від її імені. 

(9) Країни Союзу, що не є членами Виконавчого комітету, допускаються на його засідання як 
спостерігачі. 

(10) Виконавчий комітет приймає свої правила процедури. 

Стаття 15 
[Міжнародне бюро] 

(1) 

(a) Адміністративні завдання Союзу здійснюються Міжнародним бюро, що є наступником Бюро 
Союзу, об'єднаного з Бюро Союзу, заснованого Міжнародною конвенцією по охороні 
літературних та художніх творів. 

(b) Міжнародне бюро виконує, зокрема, функції Секретаріату різних органів Союзу. 

(c) Генеральний директор Організації є головною посадовою особою Союзу і представляє 
Союз. 

(2) Міжнародне бюро збирає та публікує інформацію, що стосується охорони промислової 
власності. Кожна країна Союзу негайно передає Міжнародному бюро текст кожного нового закону та всі 
офіційні тексти, що відносяться до охорони промислової власності. Крім того, вона надсилає 
Міжнародному бюро всі публікації своїх компетентних служб у галузі промислової власності, які мають 
пряме відношення до охорони промислової власності і які Міжнародне бюро може визнати корисними 
для своєї діяльності. 

(3) Міжнародне бюро видає щомісячний журнал. 

(4) Міжнародне бюро повідомляє на запит будь-якої країни Союзу відомості з питань охорони 
промислової власності. 

(5) Міжнародне бюро проводить дослідження та надає послуги, призначені полегшити охорону 
промислової власності. 

(6) Генеральний директор та будь-який призначений ним член персоналу беруть участь без 
права голосу в усіх засіданнях Асамблеї, Виконавчого комітету та будь-якого комітету експертів або 
робочої групи. Генеральний директор чи призначений ним член персоналу є за своїм посадовим 
положенням секретарем цих органів. 

(7) 

(a) Міжнародне бюро відповідно до вказівок Асамблеї і у співробітництві з Виконавчим 
комітетом готує конференції з перегляду положень Конвенції, які не містяться в статтях з 13 
по 17. 

(b) Міжнародне бюро може консультуватися з міжурядовими та міжнародними неурядовими 
організаціями з питань підготовки конференцій з перегляду. 

(c) Генеральний директор і призначені ним особи беруть участь в роботі цих конференцій без 
права голосу. 

(8) Міжнародне бюро виконує будь-які інші покладені на нього завдання. 

Стаття 16 
[Фінанси] 

(1) 

(a) Союз має бюджет. 
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(b) Бюджет Союзу містить надходження та витрати власне Союзу, його внесок до бюджету 
витрат, спільних для Союзів, а також у відповідних випадках відрахування до бюджету 
Конференції Організації. 

(c) Витратами, спільними для Союзів, вважаються такі, що не відносяться виключно до даного 
Союзу, але водночас до одного чи декількох інших Союзів, адміністрацію яких здійснює 
Організація. 

  Частка Союзу в цих загальних витратах відповідає його зацікавленості в даних витратах. 

(2) Бюджет Союзу приймається з належним урахуванням вимог координації з бюджетами інших 
Союзів, адміністрацію яких здійснює Організація. 

(3) Бюджет Союзу фінансується з таких джерел: 

(і) внесків країн Союзу; 

(іі) зборів і платежів за послуги, що надаються Міжнародним бюро, що відносяться до Союзу; 

(ііі) надходжень від продажу публікацій Міжнародного бюро, що належать до Союзу, та від 
передачі прав на такі публікації; 

(іv) дарувань, відказаних коштів і субсидій; 

(v) ренти, відсотків та різних інших прибутків. 

(4) 

(a) Для визначення свого внеску до бюджету кожна країна Союзу відноситься до певного класу і 
сплачує свій річний внесок на основі таким чином встановленого числа одиниць: 

Клас І ......................25  

Клас ІІ .....................20  

Клас ІІІ ....................15  

Клас ІV ...................10  

Клас V ......................5  

Клас VІ .....................3  

Клас VІІ .....................1  

(b) Кожна країна, якщо вона раніше цього не зробила, одночасно із здачею на зберігання 
ратифікаційної грамоти чи акта про приєднання зазначає клас, до якого вона бажає бути 
віднесеною. 

  Будь-яка країна може змінити клас. Якщо країна обирає більш низький клас, вона повинна 
заявити про це на черговій сесії Асамблеї. Така зміна набирає чинності з початку 
календарного року, що настає за зазначеною сесією. 

(c) Річний внесок кожної країни дорівнює сумі, що відноситься так до будь-якої суми внесків до 
бюджету Союзу, що підлягають сплаті усіма країнами, як кількість її одиниць відноситься до 
загальної кількості одиниць всіх країн, що сплачують внески. 

(d) Внески підлягають сплаті з першого січня кожного року. 

(e) Країна, яка має заборгованість по сплаті внесків, втрачає право голосу в усіх органах Союзу, 
членом яких вона є, якщо сума її заборгованості дорівнює чи перевищує суму належних з неї 
внесків за два повних попередніх роки. Проте будь-який з цих органів може дозволити такій 
країні продовжувати користуватися правом голосу доти, доки він переконаний, що 
прострочення платежу відбулося внаслідок виняткових і неминучих обставин. 

(f) У разі, коли бюджет не прийнятий до початку нового фінансового періоду, відповідно до 
порядку, передбаченого фінансовим регламентом, діє бюджет на рівні попереднього року. 

(5) Розмір зборів і платежів, що належать за послуги, що надаються Міжнародним бюро від імені 
Союзу, встановлюється Генеральним директором, який доповідає про це Асамблеї і Виконавчому 
комітету. 

(6) 
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(a) Союз має фонд обігових коштів, що складається з разового платежу, що вноситься кожною 
країною Союзу. Якщо фонд обігових коштів стає недостатнім, Асамблея вирішує питання 
про його збільшення. 

(b) Розмір первинного платежу кожної країни в згаданий фонд чи його частка у збільшенні цього 
фонду пропорційні внеску цієї країни за той рік, в якому утворений фонд чи прийнято 
рішення про його збільшення. 

(c) Ця пропорція та умови платежу встановлюються Асамблеєю за пропозицією Генерального 
директора після того, як вона заслухає думку Координаційного комітету Організації. 

(7) 

(a) В угоді про штаб-квартиру, що укладається з країною, на території якої Організація має свою 
штаб-квартиру, передбачається, що у випадках, коли фонд обігових коштів буде 
недостатнім, ця країна надає аванси. Сума цих авансів і умови, на яких вони надаються, в 
кожному випадку є предметом особливої угоди між цією країною та Організацією. Доти, доки 
така країна пов'язана зобов'язанням надавати аванси, вона за своїм положенням має одне 
місце у Виконавчому комітеті. 

(b) Як країна, згадана у підпункті (a), так і Організація мають право шляхом письмового 
повідомлення денонсувати зобов'язання про надання авансів. Денонсація вступає в дію 
через три роки після закінчення того року, в якому було зроблено повідомлення. 

(8) Фінансова ревізія здійснюється відповідно до правил фінансового регламенту однією чи 
декількома країнами Союзу або зовнішніми ревізорами, призначеними за їх згодою Асамблеєю. 

Стаття 17 
[Поправки до статей 13 - 17] 

(1) Пропозиції про внесення поправок до статей 13, 14, 15, 16 і цієї статті можуть бути зроблені 
будь-якою країною-членом Асамблеї, Виконавчим комітетом чи Генеральним директором. Такі 
пропозиції направляються Генеральним директором країнам-членам Асамблеї щонайменше за шість 
місяців до розгляду їх Асамблеєю. 

(2) Будь-яка поправка до статей, передбачених у пункті (1), приймається Асамблеєю, для чого 
вимагається більшість у три чверті поданих голосів; однак будь-яка поправка до статті 13 і даного пункту 
приймається більшістю в чотири п'ятих поданих голосів. 

(3) Будь-яка поправка до статей, передбачених у пункті (1), набуває чинності через місяць після 
того, як письмові повідомлення про її прийняття, що здійснене відповідно до конституційної процедури 
кожної країни, будуть одержані Генеральним директором від трьох чвертей країн, що були членами 
Асамблеї під час прийняття нею цієї поправки. Будь-яка поправка до зазначених статей, що прийнята 
таким чином, є обов'язковою для всіх країн, що є членами Асамблеї під час набуття поправкою чинності 
чи що стають її членами після цієї дати; проте будь-яка поправка, що збільшує фінансові зобов'язання 
країн Союзу, є обов'язковою лише для тих країн, що повідомили про прийняття ними такої поправки. 

Стаття 18 
[Перегляд статей 1 - 12 та 18 - 30] 

(1) Ця Конвенція може піддаватися перегляду з метою внесення до неї змін, призначених 
удосконалити систему Союзу. 

(2) З цією метою по черзі в країнах Союзу провадяться конференції представників зазначених 
країн. 

(3) Внесення поправок до статей з 13 по 17 регулюється положеннями статті 17. 

Стаття 19 
[Спеціальні угоди] 

Розуміється, що країни Союзу залишають за собою право укладати окремо між собою спеціальні 
угоди з охорони промислової власності, якщо ці угоди не суперечать положенням цієї Конвенції. 

Стаття 20 
[Ратифікація країнами Союзу чи приєднання; набуття чинності] 

(1) 
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(a) Кожна країна Союзу, що підписала цей Акт, може ратифікувати його, якщо вона не підписала 
його, може приєднатися до нього. Ратифікаційні грамоти і акти про приєднання здаються на 
зберігання Генеральному директорові. 

(b) Кожна країна Союзу може заявити у своїй ратифікаційній грамоті чи акті про приєднання, що 
ратифікація чи приєднання не розповсюджується на: 

(і) статті 1 - 12 або  

(іі) статті 13 - 17. 

(c) Кожна країна Союзу, що відповідно до підпункту (b) виключила одну з двох груп статей, 
зазначених в цьому підпункті, із сфери дії своєї ратифікації чи приєднання, може пізніше у 
будь-який час заявити, що вона розповсюджує дію своєї ратифікації чи приєднання на цю 
групу статей. Така заява здається на зберігання Генеральному директорові. 

(2) 

(a) Статті 1 - 12 набувають чинності відносно перших десяти країн Союзу, які здали на 
зберігання ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання, не зробивши заяви, передбаченої 
пунктом (1) (b) (і), через три місяці після здачі на зберігання десятої ратифікаційної грамоти 
чи акта про приєднання. 

(b) Статті 13 - 17 набувають чинності відносно перших десяти країн Союзу, які здали на 
зберігання ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання, не зробивши заяви, передбаченої 
пунктом (1) (b) (іі), через три місяці після здачі на зберігання десятої ратифікаційної грамоти 
чи акта про приєднання. 

(c) За умови первинного набуття чинності згідно з положеннями підпунктів (a) та (b) кожної з 
двох груп статей, передбачених в пункті (1) (b) (і) та (іі), а також за умови дотримання 
положень пункту (1) (b) статті 1 - 17 набувають чинності відносно будь-якої країни Союзу, яка 
здає на зберігання ратифікаційну грамоту чи акт про приєднання, крім країн, що зазначені у 
підпунктах (a) та (b), а також відносно будь-якої країни Союзу, яка здає заяву відповідно до 
пункту (1) (c), через три місяці після дати повідомлення Генеральним директором про здачу 
на зберігання такого документа, якщо тільки у поданій грамоті, акті чи заяві не буде 
зазначена більш пізня дата. В останньому випадку цей Акт набуває чинності відносно цієї 
країни на зазначену таким чином дату. 

(3) Відносно будь-якої країни Союзу, яка здає на зберігання ратифікаційну грамоту чи акт про 
приєднання, статті 18 - 30 набувають чинності на більш ранню з дат, на яку будь-яка з груп статей, 
передбачених у пункті (1) (b), набуває чинності відносно цієї країни відповідно до пункту (2) (a), (b) чи (c). 

Стаття 21 
[Приєднання країн, що не є членами Союзу; набуття чинності] 

(1) Будь-яка країна, що не є членом Союзу, може приєднатися до цього Акта і таким чином стати 
членом Союзу. Акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному директорові. 

(2) 

(a) Відносно будь-якої країни, що не є членом Союзу, яка здала на зберігання свій акт про 
приєднання за місяць чи більше до дати набуття чинності положеннями цього Акта, цей Акт 
набуває чинності відповідно до статті 20 (2) (a) чи (b), якщо тільки більш пізня дата не була 
зазначена в акті про приєднання, проте: 

(і) якщо статті 1 - 12 не набули чинності на цю дату, така країна у період до набуття 
чинності цими положеннями і замість них буде пов'язана статтями 1 - 12 Лісабонського 
акта; 

(іі) якщо статті 13 - 17 не набули чинності на цю дату, така країна у період до набуття 
чинності цими положеннями і замість них буде пов'язана статтями 13 - 14 (3), (4) та (5) 
Лісабонського акта. 

  Якщо в акті про приєднання країна зазначає більш пізню дату, цей Акт набуває чинності 
відносно цієї країни на зазначену таким чином дату. 

(b) Відносно будь-якої країни, що не є членом Союзу, яка здала на зберігання свій акт про 
приєднання на дату, що слідує за набуттям чинності якою-небудь групою статей цього Акта, 
чи на дату, що передує йому менш ніж на один місяць, цей Акт набуває чинності, при 
дотриманні положень підпункту (a), через три місяці після дати, на яку про її приєднання 
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було зроблено повідомлення, якщо в акті про її приєднання не була зазначена більш пізня 
дата. 

В останньому випадку цей Акт набуває чинності відносно цієї країни на зазначену таким чином 
дату. 

(3) Відносно будь-якої країни, що не є членом Союзу, яка здала на зберігання акт про 
приєднання після дати набуття ним чинності в повному обсязі чи менш ніж за місяць до цієї дати, цей 
Акт набуває чинності через три місяці після дати, на яку про її приєднання було зроблено повідомлення 
Генеральним директором, якщо тільки в акті про приєднання не була зазначена більш пізня дата. В 
останньому випадку цей Акт набуває чинності відносно цієї країни на зазначену таким чином дату. 

Стаття 22 
[Наслідки ратифікації чи приєднання] 

За винятком допустимих вилучень, що передбачені у статтях 20 (1) (b) та 28 (2), ратифікація чи 
приєднання автоматично спричинюють визнання всіх положень і одержання всіх привілеїв, що 
встановлюються цим Актом. 

Стаття 23 
[Приєднання до Актів, що передують] 

Після набуття чинності цим Актом у повному обсязі країна не може приєднатися до Актів, що 
передують цій Конвенції. 

Стаття 24 
[Території] 

(1) Будь-яка країна може заявити у своїй ратифікаційній грамоті чи акті про приєднання чи в 
будь-який наступний час направити Генеральному директорові письмове повідомлення про те, що ця 
Конвенція застосовується до всіх чи деяких територій, зазначених у заяві чи повідомленні, за міжнародні 
відносини яких вона несе відповідальність. 

(2) Будь-яка країна, що зробила таку заяву чи направила таке повідомлення, може в будь-який 
час повідомити Генерального директора про припинення застосування цієї Конвенції до всіх чи до 
деяких з таких територій. 

(3) 

(a) Будь-яка заява, що зроблена відповідно до пункту (1), набуває чинності з тієї ж дати, що і 
ратифікація чи приєднання, документи про які включали цю заяву, а будь-яке повідомлення, 
що направлене відповідно до згаданого пункту, набуває чинності через три місяці після 
сповіщення про нього, зробленого Генеральним директором. 

(b) Будь-яке повідомлення, що направлене відповідно до пункту (2), набуває чинності через 
дванадцять місяців після одержання його Генеральним директором. 

Стаття 25 
[Застосування Конвенції в національних межах] 

(1) Кожна країна, що є учасницею цієї Конвенції, зобов'язується вжити відповідно до своєї 
Конституції необхідних заходів для забезпечення застосування цієї Конвенції. 

(2) Розуміється, що кожна країна на момент здачі на зберігання ратифікаційної грамоти чи акта 
про приєднання повинна бути спроможною відповідно до свого внутрішнього законодавства здійснювати 
положення цієї Конвенції. 

Стаття 26 
[Денонсація] 

(1) Ця Конвенція діє без обмеження строку. 

(2) Будь-яка країна може денонсувати цей Акт шляхом повідомлення, направленого 
Генеральному директорові. Така денонсація є також денонсацією всіх актів, що передують, і 
поширюється тільки на країну, що її зробила, в той час як відносно інших країн Союзу Конвенція 
залишається чинною і підлягає виконанню. 

(3) Денонсація набуває чинності через рік, рахуючи з дня одержання повідомлення Генеральним 
директором. 
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(4) Передбачене цією статтею право денонсації не може бути використане жодною країною до 
закінчення п'яти років, рахуючи з дати, на яку вона стала членом Союзу. 

Стаття 27 
[Застосування попередніх Актів] 

(1) Цей Акт заміняє у відносинах між країнами, до яких він застосовується, і в тому обсязі, в 
якому він застосовується, Паризьку конвенцію від 20 березня 1883 року та наступні Акти щодо її 
перегляду. 

(2) 

(a) Щодо країн, до яких цей Акт не застосовується або застосовується не в повному обсязі, але 
до яких застосовується Лісабонський акт від 31 жовтня 1958 року, останній залишається 
чинним або в повному обсязі, чи в тих межах, в яких цей Акт не заміняє його внаслідок 
чинності пункту (1). 

(b) Так само щодо країн, до яких не застосовується ані цей Акт, ані будь-яка його частина, ані 
Лісабонський акт, залишається чинним Лондонський акт від 2 червня 1934 року або в 
повному обсязі, чи в тих межах, в яких цей Акт не заміняє його внаслідок чинності пункту (1). 

(c) Так само щодо країн, до яких не застосовується ані цей Акт, ані будь-яка його частина, ані 
Лісабонський акт, ані Лондонський акт, залишається чинним Гаазький акт від 6 листопада 
1925 року або в повному обсязі, або в тому обсязі, в яких цей Акт не заміняє його внаслідок 
чинності пункту (1). 

(3) Країни, що не є членами Союзу, які приєднуються до цього Акта, застосовують його у 
відносинах з будь-якою країною Союзу, що не є стороною цього Акта чи яка, будучи стороною цього 
Акта, зробила заяву, що передбачається статтею 20 (1) (b) (і). Такі країни визнають, що згадана країна 
Союзу може застосовувати у своїх відносинах з ними положення останнього Акта, що передує, стороною 
якого вона є. 

Стаття 28 
[Вирішення спорів] 

(1) Будь-який спір між двома чи декількома країнами Союзу, що стосується тлумачення або 
застосування цієї Конвенції, який не був вирішений шляхом переговорів, може бути переданий будь-
якою із зазначених країн до Міжнародного суду шляхом подання заяви відповідно до Статуту Суду, якщо 
тільки зазначені країни не домовляться про інший засіб урегулювання спору. Країна, що подає заяву, 
повинна повідомити Міжнародному бюро про спір, що переданий на розгляд Суду; Міжнародне бюро 
повинне сповістити про це інші країни Союзу. 

(2) У момент підписання цього Акта чи здачі на зберігання ратифікаційної грамоти чи акта про 
приєднання будь-яка країна може заявити, що вона не вважає себе пов'язаною положеннями пункту (1). 

Щодо спорів між такою країною та іншими країнами Союзу, то положення пункту (1) на них не 
розповсюджується. 

(3) Будь-яка країна, що зробила заяву відповідно до положень пункту (2), може у будь-який час 
відкликати її шляхом повідомлення, направленого Генеральному директорові. 

Стаття 29 
[Підписання, мови, функції депозитарію] 

(1) 

(a) Цей Акт підписується в одному примірнику французькою мовою і здається на зберігання 
Урядові Швеції. 

(b) Офіційні тексти виробляються Генеральним директором після консультації з зацікавленими 
урядами англійською, іспанською, італійською, німецькою, португальською та російською 
мовами, а також іншими мовами, які визначить Асамблея. 

(c) У випадку розбіжностей у тлумаченні різних текстів перевага надається французькому 
текстові. 

(2) Цей Акт відкритий для підписання у Стокгольмі до 13 січня 1968 року. 

(3) Генеральний директор направляє дві копії підписаного тексту цього Акта, що належним чином 
завірені Урядом Швеції, урядам усіх країн Союзу і, на запит, урядові будь-якої іншої країни. 
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(4) Генеральний директор реєструє цей Акт у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй. 

(5) Генеральний директор повідомляє уряди всіх країн Союзу про підписання, здавання на 
зберігання ратифікаційних грамот і актів про приєднання та про заяви, що містяться у цих документах чи 
зроблені відповідно до статті 20 (1) (с), про набуття чинності будь-якими положеннями цього Акта, 
повідомлення про денонсацію та повідомлення, направлені відповідно до статті 24. 

Стаття 30 
[Перехідні положення] 

(1) До вступу на посаду першого Генерального директора посилання у цьому Акті на Міжнародне 
бюро Організації чи на Генерального директора вважаються посиланнями на бюро Союзу чи на його 
Директора відповідно. 

(2) Країни Союзу, що не пов'язані статтями з 13 по 17, можуть протягом п'яти років після набуття 
чинності Конвенцією, що засновує Організацію, користуватися, якщо вони цього побажають, правами, що 
надаються на підставі статей з 13 по 17 цього Акта, так, начебто вони були пов'язані цими статтями. 
Будь-яка країна, що бажає користуватися цими правами, направляє з цією метою Генеральному 
директорові письмове повідомлення, що набуває чинності з дати його одержання. Такі країни 
вважаються членами Асамблеї до закінчення зазначеного строку. 

(3) Доти, доки всі країни Союзу не стануть членами Організації, Міжнародне бюро Організації 
функціонує також як Бюро Союзу, а Генеральний директор діє також як директор цього Бюро. 

(4) Як тільки всі країни Союзу стають членами Організації, права, обов'язки і майно Бюро Союзу 
переходять до Міжнародного бюро Організації. 
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Договір про патентну кооперацію 

(Укладений у Вашингтоні 19 червня 1970 р., виправлений 28 вересня 1979 р., 
змінений 3 лютого 1984 р. та 3 жовтня 2001 р.) 

Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.35 

Договірні держави, бажаючи зробити внесок до прогресу науки і техніки, прагнучи удосконалити 
правову охорону винаходів, прагнучи спростити та зробити більш економічним здійснення охорони 
винаходів, якщо така охорона витребовується в кількох країнах, прагнучи полегшити і прискорити доступ 
публіки до технічної інформації, яка міститься у документах, що описують нові винаходи, бажаючи 
стимулювати і прискорити економічний прогрес країн, що розвиваються, шляхом вживання заходів, 
призначених підвищити ефективність їх правових систем охорони винаходів, чи то національні системи, 
чи регіональні, шляхом забезпечення більш швидкого доступу до інформації про існуючі технічні 
рішення, що відповідають їх специфічним потребам, і полегшення доступу до обсягу сучасних технічних 
досягнень, які постійно збільшуються, переконані, що співробітництво між державами буде значною 
мірою сприяти досягненню цих цілей, уклали цей Договір. 

Вступні положення 

Стаття 1 
Заснування Союзу 

(1) Держави-учасниці цього Договору (далі - "Договірні держави") утворюють Союз для 
співробітництва у галузі подання заявок на охорону винаходів, проведення за ними пошуку та 
експертизи, а також з надання спеціальних технічних послуг. Цей Союз називається Міжнародним 
союзом патентної кооперації. 

(2) Жодне положення цього Договору не повинне розумітися як обмеження прав, передбачених 
Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, будь-якого громадянина країни-учасниці цієї 
Конвенції чи особи, яка проживає у цій країні. 

Стаття 2 
Визначення 

У змісті цього Договору та Інструкції і, якщо тільки спеціально не обумовлено інакше: 

(і) "заявка" означає заявку на охорону винаходу; посилання на "заявку" повинні розумітися як 
посилання на заявки на: патенти, авторські свідоцтва, свідоцтва про корисність, корисні 
моделі, додаткові патенти чи додаткові свідоцтва, додаткові авторські свідоцтва і додаткові 
свідоцтва про корисність; 

(іі) посилання на "патент" повинні розумітися як посилання на: патенти, авторські свідоцтва, 
свідоцтва про корисність, корисні моделі, додаткові патенти чи додаткові свідоцтва, 
додаткові авторські свідоцтва і додаткові свідоцтва про корисність; 

(ііі) "національний патент" означає патент, виданий національним органом; 

(іv) "регіональний патент" означає патент, виданий національним чи міжурядовим органом, який 
має право видавати патенти, що діють більше ніж в одній державі; 

(v) "регіональна заявка" означає заявку на регіональний патент; 

                                                   
35 З 29 березня 1978 року - дати набуття Договором чинності для СРСР - він був обов'язковим для СРСР відносно 
всієї його території. 

Договір підписаний від імені СРСР і ратифікований з такими застереженням і заявою, зробленими під час 
підписання: 

"Союз Радянських Соціалістичних Республік не вважає себе зв'язаним положеннями статті 59 Договору про 
патентну кооперацію, яка стосується вирішення спорів щодо тлумачення або застосування Договору"; 

"Союз Радянських Соціалістичних Республік вважає необхідним заявити, що положення пункту 3 статті 62 
Договору, які передбачають можливість поширення Договірними державами дії Договору на території, за 
міжнародні відносини яких вони несуть відповідальність, є застарілими і суперечать Декларації Генеральної 
Асамблеї Організації Об'єднаних Націй про надання незалежності колоніальним країнам і народам (резолюція 
1514/XV від 14 грудня 1960 р.". 
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(vі) посилання на "національну заявку" повинні розумітися як посилання на заявки на 
національні патенти і регіональні патенти, крім заявок, поданих згідно з цим Договором; 

(vіі) "міжнародна заявка" означає заявку, подану згідно з цим Договором; 

(vііі) посилання на "заявку" повинні розумітися як посилання на міжнародні заявки і національні 
заявки; 

(іx) посилання на "патент" повинні розумітися як посилання на національні патенти і регіональні 
патенти; 

(x) посилання на "національне законодавство" повинні розумітися як посилання на національне 
законодавство Договірної держави чи, коли йдеться про регіональні заявки або регіональні 
патенти, на договір, що передбачає подачу регіональних заявок чи видачу регіональних 
патентів; 

(xі) "дата пріоритету" для цілей обчислення строків означає: 

(a) якщо міжнародна заявка містить претензію на пріоритет відповідно до статті 8, дату 
подачі заявки, пріоритет якої витребовують таким чином; 

(b) якщо міжнародна заявка містить претензії на декілька пріоритетів відповідно до статті 
8, дату подачі найбільш ранньої заявки, пріоритет якої витребовують таким чином; 

(c) якщо міжнародна заявка не містить претензій на пріоритет відповідно до статті 8, дату 
міжнародної подачі цієї заявки; 

(xіі) "національне відомство" означає урядовий орган Договірної держави, уповноважений 
видавати патенти; посилання на "національне відомство" повинні розумітися так само, як 
посилання на будь-який міжурядовий орган, уповноважений кількома державами видавати 
регіональні патенти, за умови, що принаймні одна з цих держав є Договірною державою, і що 
ці держави уповноважили згаданий вище орган прийняти на себе зобов'язання та 
здійснювати права, що цей Договір і Інструкція передбачають щодо національних відомств; 

(xііі) "зазначене відомство" означає національне відомство держави чи національне відомство, 
що діє від імені держави, зазначеної заявником відповідно до розділу І цього Договору; 

(xіv) "обране відомство" означає національне відомство держави чи національне відомство, 
діюче від імені держави, обраної заявником відповідно до розділу І цього Договору; 

(xv) "відомство, що отримує" означає національне відомство чи міжурядову організацію, до якої 
подається міжнародна заявка; 

(xvі) "Союз" означає Міжнародний союз патентної кооперації; 

(xvіі) "Асамблея" означає Асамблею Союзу; 

(xvііі) "Організація" означає Всесвітню організацію інтелектуальної власності; 

(xіx) "Міжнародне бюро" означає Міжнародне бюро Організації і Міжнародні об'єднані бюро по 
охороні інтелектуальної власності (БІРПІ), поки існують БІРПІ; 

(xx) "Генеральний директор" означає Генерального директора Організації і Директора БІРПІ, поки 
існують БІРПІ. 

Розділ І 
Міжнародна заявка і міжнародний пошук 

Стаття 3 
Міжнародна заявка 

(1) Заявки на охорону винаходів у будь-якій з Договірних держав можуть подаватися відповідно 
до цього Договору як міжнародні заявки. 

(2) Міжнародна заявка повинна містити, як це визначено в цьому Договорі та Інструкції, заяву, 
опис винаходу, один чи кілька пунктів формули винаходу, один чи декілька креслень (якщо це необхідно) 
і реферат. 

(3) Реферат відповідає виключно цілям технічної інформації і не може прийматися до уваги в 
інших цілях, зокрема для тлумачення обсягу охорони, якої просять. 

(4) Міжнародна заявка: 
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(і) повинна бути складена встановленою мовою; 

(іі) повинна відповідати встановленим вимогам до оформлення міжнародної заявки; 

(ііі) повинна відповідати встановленій вимозі єдності винаходу; 

(іv) повинна супроводжуватися сплатою встановлених зборів. 

Стаття 4 
Заява 

(1) Заява містить: 

(і) клопотання про те, щоб міжнародна заявка розглядалася згідно з цим Договором; 

(іі) вказівку Договірної держави чи держав, в яких на основі міжнародної заявки просять охорони 
винаходу ("зазначені держави"); 

  якщо відносно будь-якої зазначеної держави можна просити регіональний патент і заявник 
бажає одержати регіональний, а не національний патент, у заяві це повинно бути 
обумовлено; якщо відповідно до договору про регіональний патент заявник не має 
можливості обмежити свою заявку окремими державами-учасницями цього договору, 
вказівка однієї з цих держав і прохання про одержання регіонального патенту повинні 
розглядатися як вказівка всіх держав-учасниць цього договору; якщо відповідно до 
національного законодавства зазначеної держави вказівка цієї держави має силу заявки на 
регіональний патент, цю вказівку потрібно розглядати як намір одержати регіональний 
патент; 

(ііі) ім'я та інші встановлені відомості про заявника та агента (якщо такий є); 

(іv) назва винаходу; 

(v) ім'я та інші встановлені відомості про винахідника, якщо національне законодавство 
принаймні однієї з зазначених держав вимагає, щоб ці відомості були представлені 
одночасно з поданням національної заявки. В противному випадку зазначені відомості 
можуть бути представлені або в заяві, або в окремих листах, що адресуються кожному 
зазначеному відомству держави, національне законодавство якої вимагає подання згаданих 
відомостей, але дозволяє представляти їх після подання національної заявки. 

(2) За вказівку кожної Договірної держави у встановлений строк сплачується встановлене мито. 

(3) Якщо заявник не витребовує будь-якого із перелічених у статті 43 виду охорони, вказівка 
держави означає, що охорона, яка витребовується, укладається у видачі патенту зазначеною державою 
чи відносно цієї держави. Для цілей цього пункту положення статті 2 (іі) не застосовуються. 

(4) Відсутність у заяві імені та інших встановлених відомостей про винахідника не спричинює 
жодних наслідків у будь-якій зазначеній державі, національне законодавство якої вимагає подання цих 
відомостей, але дозволяє представляти їх після подання національної заявки. Неподання згаданих 
відомостей в окремому листі не спричинює жодних наслідків у будь-якій зазначеній державі, національне 
законодавство якої не вимагає їх подання. 

Стаття 5 
Опис винаходу 

Опис повинен розкривати винахід досить ясно та повно, щоб винахід міг бути здійснений 
фахівцем у даній галузі. 

Стаття 6 
Формула винаходу 

Пункт чи пункти формули винаходу повинні визначати об'єкт, на який вимагається охорона. 
Пункти формули винаходу повинні бути ясними й точними. Вони повинні повністю підтверджуватися 
описом винаходу. 

Стаття 7 
Креслення 

(1) З урахуванням положень пункту 2 (іі) креслення подаються, коли вони необхідні для 
розуміння винаходу. 
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(2) Якщо креслення не є необхідними для розуміння винаходу, але характер винаходу допускає 
ілюстрацію у вигляді креслень: 

(і) заявник може включити такі креслення до міжнародної заявки при її поданні; 

(іі) будь-яке зазначене відомство може вимагати, щоб заявник представив йому такі креслення 
у зазначений строк. 

Стаття 8 
Домагання пріоритету 

(1) Міжнародна заявка може містити у порядку, встановленому Інструкцією, заяву про пріоритет 
однієї чи декількох заявок, що передують, поданих до будь-якої країни-учасниці Паризької конвенції про 
охорону промислової власності чи відносно будь-якої такої країни. 

(2) 

(a) З урахуванням положень підпункту (b) умови та наслідки будь-якого домагання пріоритету, 
заявлені відповідно до пункту (1), повинні бути такими, як передбачено статтею 4 
Стокгольмського акта Паризької конвенції про охорону промислової власності. 

(b) Міжнародна заявка, що містить домагання пріоритету однієї чи декількох заявок, що 
передують, поданих до Договірної держави, чи відносно такої держави, може містити 
вказівку цієї держави. 

  Якщо в міжнародній заявці міститься домагання пріоритету однієї чи декількох національних 
заявок, поданих до будь-якої зазначеної держави чи відносно такої держави, або якщо 
міститься домагання пріоритету іншої міжнародної заявки, в якій була зазначена тільки одна 
держава, умови та наслідки домагання пріоритету в цій державі регулюються національним 
законодавством. 

Стаття 9 
Заявник 

(1) Будь-який громадянин Договірної держави чи особа, що проживає у цій державі, може подати 
міжнародну заявку. 

(2) Асамблея може прийняти рішення, яке дозволяє громадянам будь-якої країни-учасниці 
Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 ), що не бере участь в цьому Договорі, 
а також особам, що проживають у цій країні, подавати міжнародні заявки. 

(3) Поняття громадянства і місцепроживання, а також застосування цих понять у тих випадках, 
коли мається декілька заявників чи коли заявники не є одними й тими ж для всіх зазначених держав, 
визначаються Інструкцією. 

Стаття 10 
Відомство, що одержує 

Міжнародна заявка подається до встановленого відомства, що одержує, яке перевіряє та 
розглядає її у порядку, передбаченому цим Договором та Інструкцією. 

Стаття 11 
Дата і наслідки подання міжнародної заявки 

(1) Відомство, що одержує, встановлює як дату міжнародного подання дату одержання 
міжнародної заявки, якщо при її одержанні відомство приходить до висновку, що: 

(і) заявник з усією ймовірністю не позбавлений, по причині громадянства чи місцепроживання, 
права подання міжнародної заявки до відомства, що одержує; 

(іі) міжнародна заявка складена встановленою мовою; 

(ііі) міжнародна заявка містить принаймні таке: 

(a) згадку про те, що вона подається як міжнародна заявка; 

(b) вказівку, принаймні, однієї Договірної держави; 

(c) ім'я заявника, як встановлено; 

(d) частину, що зовні нагадує опис винаходу; 



 96 

(e) частину, що зовні нагадує пункт чи пункти формули винаходу. 

(2) 

(a) Якщо відомство, що одержує, встановить, що міжнародна заявка на дату її одержання не 
задовольняє вимогам, переліченим у пункті (1), воно пропонує заявнику внести необхідні 
виправлення, як передбачено Інструкцією. 

(b) Якщо заявник виконає цю вимогу відповідно до Інструкції, відомство, що одержує, 
встановлює у вигляді дати міжнародного подання дату одержання необхідних виправлень. 

(3) З урахуванням положень, передбачених статтею 64 (4), будь-яка міжнародна заявка, що 
відповідає вимогам, переліченим у підпунктах (і) - (ііі) пункту (1), і відносно якої встановлена дата 
міжнародного подання, має силу правильно оформленої національної заявки в кожній зазначеній 
державі від дати міжнародного подання, що розглядається як дата фактичного подання в кожній 
зазначеній державі. 

(4) Подання будь-якої міжнародної заявки, що відповідає вимогам, переліченим у підпунктах (і) - 
(ііі) пункту (1), прирівнюється до подання правильно оформленої національної заявки в значенні 
Паризької конвенції про охорону промислової власності. 

Стаття 12 
Пересилка міжнародної заявки до Міжнародного бюро і до Міжнародного пошукового органу 

(1) Відповідно до процедури, передбаченої Інструкцією, один примірник міжнародної заявки 
зберігається у відомстві, що одержує ("копія для відомства, що одержує"), один примірник пересилають 
до Міжнародного бюро ("реєстраційний примірник") і один примірник пересилають до компетентного 
Міжнародного пошукового органу, згаданого в статті 16 ("копія для пошуку"). 

(2) Реєстраційний примірник вважається оригіналом міжнародної заявки. 

(3) Міжнародна заявка вважається вилученою, якщо реєстраційний примірник не був одержаний 
Міжнародним бюро у встановлений строк. 

Стаття 13 
Можливість одержання копії міжнародної заявки зазначеними відомствами 

(1) Будь-яке зазначене відомство може просити Міжнародне бюро вислати йому копію 
міжнародної заявки до її розсилки, передбаченої статтею 20, і Міжнародне бюро по закінченні одного 
року від дати пріоритету негайно направляє таку копію зазначеному відомству. 

(2) 

(a) Заявник може у будь-який час направити копію своєї міжнародної заявки будь-якому 
зазначеному відомству. 

(b) Заявник може в будь-який час просити Міжнародне бюро вислати копію його міжнародної 
заявки будь-якому зазначеному відомству, і Міжнародне бюро негайно направляє копію 
такому відомству. 

(c) Будь-яке національне відомство може повідомити Міжнародне бюро, що воно не бажає 
одержувати копії, як передбачено в підпункті (b); в цьому випадку згаданий підпункт не 
застосовується відносно цього відомства. 

Стаття 14 
Деякі недоліки міжнародної заявки 

(1) 

(a) Відомство, що одержує, перевіряє, чи не має міжнародна заявка яких-небудь з наступних 
недоліків, а саме: 

(і) не підписана, як передбачено Інструкцією; 

(іі) не містить встановлених відомостей про заявника; 

(ііі) не містить назви; 

(іv) не містить реферату; 

(v) не задовольняє тією мірою, як це передбачено Інструкцією, вимогам щодо оформлення 
міжнародної заявки. 
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(b) Якщо відомство, що одержує, встановить наявність будь-яких з наведених недоліків, воно 
пропонує заявнику виправити міжнародну заявку у встановлений строк; у разі невиконання 
цієї вимоги заявка вважається вилученою, і відомство, що одержує, робить заяву про це 
вилучення. 

(2) Якщо у міжнародній заявці робиться посилання на креслення, що в дійсності до неї не 
включені, відомство, що одержує, повідомляє про це заявника, і він може подати креслення у 
встановлений строк. Якщо заявник зробить це, датою міжнародного подання вважається дата 
одержання креслень відомством, що одержує. 

У противному разі будь-яке посилання на зазначені креслення вважається недійсним. 

(3) 

(a) Якщо відомство, що одержує, встановить, що збори, передбачені статтею 3 (4) (іv), не 
сплачені у встановлений строк чи мито, передбачене статтею 4 (2), не сплачене за жодну із 
зазначених держав, міжнародна заявка вважається вилученою, і відомство, що одержує, 
заявляє про це вилучення. 

(b) Якщо відомство, що одержує, встановить, що мито, передбачене статтею 4 (2), сплачене у 
встановлений строк за одну чи більше, але не за всі зазначені держави, вказівка тих держав, 
за які мито у встановлений строк не сплачене, вважається вилученою, і відомство, що 
одержує, заявляє про це вилучення. 

(4) Якщо відомство, що одержує, після встановлення дати міжнародного подання міжнародної 
заявки виявить у встановлений строк, що будь-яку з вимог, перелічених у підпунктах (і)-(ііі) пункту (1) 
статті 11, не було виконано на цю дату, згадана заявка вважається вилученою, і відомство, що одержує, 
заявляє про це вилучення. 

Стаття 15 
Міжнародний пошук 

(1) За кожною міжнародною заявкою проводиться міжнародний пошук. 

(2) Метою міжнародного пошуку є виявлення відповідного рівня техніки. 

(3) Міжнародний пошук проводиться на основі формули винаходу з належним урахуванням опису 
винаходу і креслень (якщо є такі). 

(4) Міжнародний пошуковий орган, згаданий у статті 16, прагне виявити відповідний рівень 
техніки тією мірою, наскільки дозволяють його можливості, і в будь-якому випадку використовує 
документацію, визначену Інструкцією. 

(5) 

(a) Заявник, який подає національну заявку до національного відомства Договірної держави чи 
до національного відомства, що діє від імені такої держави, може, якщо це дозволяється 
національним законодавством Договірної держави, і відповідно до умов, визначених цим 
законодавством, просити, щоб за його заявкою був проведений пошук, аналогічний 
міжнародному пошуку ("пошук міжнародного типу"). 

(b) Національне відомство Договірної держави чи національне відомство, що діє від імені такої 
держави, може, якщо це дозволяється національним законодавством Договірної держави, 
піддати будь-яку національну заявку, що подана до такого відомства, пошуку міжнародного 
типу. 

(c) Пошук міжнародного типу проводиться Міжнародним пошуковим органом, згаданим у статті 
16, що був би компетентним проводити міжнародний пошук, якби ця національна заявка 
була міжнародною заявкою і була б подана до відомства, згаданого в підпунктах (a) і (b). 
Якщо національна заявка складена мовою, на якій Міжнародний пошуковий орган не має 
можливості розглядати заявки, пошук міжнародного типу проводиться за підготовленим 
заявником перекладом на мову, встановлену для міжнародних заявок і на якій даний 
Міжнародний пошуковий орган зобов'язався приймати міжнародні заявки. Національна 
заявка і переклад, коли він вимагається, представляються за формою, встановленою для 
міжнародних заявок. 
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Стаття 16 
Міжнародний пошуковий орган 

(1) Міжнародний пошук проводиться Міжнародним пошуковим органом, яким може бути або 
національне відомство, або міжурядова організація, як, наприклад, Міжнародний патентний інститут, у 
завдання якого входить підготовка звітів про документаційний пошук про рівень техніки відносно 
винаходів, що заявляються. 

(2) Якщо в період до заснування єдиного Міжнародного пошукового органу існує декілька 
міжнародних пошукових органів, кожне відомство, що одержує, зазначає відповідно до умов угоди, 
згаданої в пункті (3) (b), Міжнародний пошуковий орган чи органи, компетентні в проведенні пошуку за 
міжнародними заявками, що подаються до цього відомства. 

(3) 

(a) Міжнародні пошукові органи призначаються Асамблеєю. 

  Міжнародним пошуковим органом може бути призначено будь-яке національне відомство чи 
будь-яка міжурядова організація, які відповідають вимогам, передбаченим у підпункті (c). 

(b) Призначення здійснюється зі згоди національного відомства чи міжурядової організації, що 
призначаються таким Органом, і за умови укладення угоди, що підлягає затвердженню 
Асамблеєю, між таким відомством чи організацією і Міжнародним бюро. В угоді повинні бути 
визначені права та обов'язки сторін, зокрема формальне зобов'язання такого відомства чи 
організації застосовувати і дотримуватися всіх загальних правил міжнародного пошуку. 

(c) Інструкція передбачає мінімум вимог, зокрема, відносно персоналу і документації, яким 
повинне відповідати будь-яке відомство чи організація, перш ніж вони можуть бути 
призначені, і яким вони повинні відповідати протягом всього строку їх призначення. 

(d) Призначення здійснюється на певний строк, що може бути продовжений. 

(e) Перш ніж прийняти рішення про призначення будь-якого національного відомства чи 
міжурядової організації, а також про продовження або припинення строку такого 
призначення, Асамблея заслуховує зацікавлене відомство чи організацію і дає запит на 
пропозиції Комітету по технічному співробітництву, згаданого в статті 56, після того, як цей 
Комітет буде створений. 

Стаття 17 
Процедура, що застосовується Міжнародним пошуковим органом 

(1) Процедура, що застосовується Міжнародним пошуковим органом, визначається положеннями 
цього Договору, Інструкції та угоди, яку Міжнародне бюро укладає з цим Органом відповідно до цього 
Договору та Інструкції. 

(2) 

(a) Якщо Міжнародний пошуковий орган вважає, що: 

(і) міжнародна заявка стосується об'єкта, за яким відповідно до Інструкції Міжнародний 
пошуковий орган не зобов'язаний проводити міжнародний пошук, і в даному випадку 
він приймає рішення не проводити такий пошук, чи  

(іі) опис винаходу, формула винаходу чи креслення не задовольняють встановленим 
вимогам настільки, що проведення повноцінного пошуку є неможливим, згаданий 
Орган зазначає такий факт у декларації і повідомляє заявника та Міжнародне бюро, 
що звіт про міжнародний пошук не буде підготовлений. 

(b) Якщо будь-яка з ситуацій, згаданих у підпункті (a), виявлена лише у зв'язку з деякими 
пунктами формули, то звіт про міжнародний пошук містить відповідне зауваження відносно 
таких пунктів, в той час як по інших пунктах формули згаданий звіт готується відповідно до 
статті 18. 

(3) 

(a) Якщо Міжнародний пошуковий орган вважає, що міжнародна заявка не задовольняє вимозі 
єдності винаходу, як це визначається Інструкцією, він пропонує заявникові сплатити 
додаткові мита. Міжнародний пошуковий орган готує звіт про міжнародний пошук за тими 
частинами міжнародної заявки, що стосуються винаходу, згаданого першим у формулі 
("головний винахід"), а також за умови сплати у встановлений строк необхідних додаткових 
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зборів за тими частинами міжнародної заявки, що стосуються винаходів, за які такі мита 
сплачені. 

(b) Національне законодавство будь-якої зазначеної держави може передбачити, що у разі, 
коли національне відомство цієї держави вважає пропозицію Міжнародного пошукового 
органу, згадану у підпункті (a), обгрунтованою і коли заявник не сплатив усі додаткові мита, 
ті частини міжнародної заявки, за якими пошук не проводився, вважаються вилученими 
відносно їх дії в цій державі, якщо заявник не сплатить спеціальне мито до національного 
відомства цієї держави. 

Стаття 18 
Звіт про міжнародний пошук 

(1) Звіт про міжнародний пошук складається у встановлений строк і за встановленою формою. 

(2) Звіт про міжнародний пошук відразу після його підготовки направляється Міжнародним 
пошуковим органом заявнику і Міжнародному бюро. 

(3) Звіт про міжнародний пошук чи декларація, згадана в статті 17 (2) (a), перекладаються на 
мову, передбачену Інструкцією. Переклади виконуються або Міжнародним бюро, або за його 
замовленням, але під його відповідальність. 

Стаття 19 
Зміна формули винаходу в Міжнародному бюро 

(1) Після одержання звіту про міжнародний пошук заявник має право один раз змінити формулу 
міжнародної заявки, подати зміни до Міжнародного бюро у встановлений строк. Одночасно заявник може 
подати відповідно до Інструкції коротке пояснення змін і зазначити, як вони могли б відбитися на описі 
винаходу та кресленнях. 

(2) Зміни не повинні виходити за межі того, що розкрито в початковій міжнародній заявці. 

(3) Якщо національне законодавство будь-якої зазначеної держави дозволяє, щоб зміни 
виходили за межі того, що розкрито у початковій міжнародній заявці, недотримання пункту (2) не має 
наслідків у цій державі. 

Стаття 20 
Розсилання матеріалів міжнародної заявки до зазначених відомств 

(1) 

(a) Міжнародна заявка разом із звітом про міжнародний пошук (включаючи будь-яке 
зауваження, згадане у статті 17 (2) (b)) або декларацією, згаданою у статті 17 (2) (a), 
розсилається до кожного зазначеного відомства, як передбачено Інструкцією, якщо 
зазначене відомство не відмовляється від такого порядку повністю чи частково. 

(b) Матеріали, що розсилаються, містять переклад (як встановлено) згаданого звіту чи 
декларації. 

(2) Якщо формула винаходу була змінена відповідно до статті 19 (1), матеріали повинні містити 
або повний текст формули винаходу як у початковому, так і в зміненому вигляді, або повний текст 
формули винаходу в початковому вигляді із зазначенням внесених змін, а також пояснення, згадане у 
статті 19 (1), якщо таке мається. 

(3) На прохання зазначеного відомства чи заявника Міжнародний пошуковий орган надсилає 
відомству чи заявнику відповідно, як це передбачено Інструкцією, копії документів, на які робляться 
посилання в звіті про міжнародний пошук. 

Стаття 21 
Міжнародна публікація 

(1) Міжнародне бюро здійснює публікацію міжнародних заявок. 

(2) 

(a) За винятком випадків, передбачених у підпункті (b) і в статті 64 (3), міжнародна публікація 
міжнародної заявки здійснюється негайно по закінченні 18 місяців від дати пріоритету цієї 
заявки. 
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(b) Заявник може просити Міжнародне бюро опублікувати його міжнародну заявку в будь-який 
час до закінчення строку, згаданого в підпункті (a). Міжнародне бюро виконує це прохання 
відповідно до Інструкції. 

(3) Звіт про міжнародний пошук чи декларація, згадана в статті 17 (2) (a), публікуються як 
встановлено Інструкцією. 

(4) Мова і форма міжнародної публікації, а також інші подробиці визначаються Інструкцією. 

(5) Міжнародна публікація не здійснюється, якщо міжнародна заявка вилучається або 
вважається вилученою до того, як завершена технічна підготовка до її публікації. 

(6) Якщо міжнародна заявка містить вирази чи креслення, що, на погляд Міжнародного бюро, 
суперечать моралі чи суспільному порядку, чи якщо, на його погляд, міжнародна заявка містить 
зневажливі висловлювання, як вони визначені Інструкцією, Міжнародне бюро має право при публікації 
опустити такі вирази, креслення або висловлювання, зазначивши їх місце, кількість опущених слів і 
креслень. На запит Міжнародне бюро надає окремі копії опущених частин тексту чи креслень. 

Стаття 22 
Копія, переклад і мито для зазначених відомств 

(1) Заявник подає копію міжнародної заявки (за винятком випадку, коли розсилка вже здійснена 
згідно із статтею 20) та її переклад (як встановлено), а також сплачує національне мито (якщо таке 
передбачено) в кожне зазначене відомство не пізніше 30 місяців від дати пріоритету. Якщо національне 
законодавство зазначеної держави вимагає згадування імені та інших встановлених відомостей про 
винахідника, проте допускає виконання цієї вимоги після подання національної заявки, заявник подає 
згадані відомості, якщо вони були відсутні в заяві, до національного відомства цієї держави чи до 
національного відомства, що діє від імені цієї держави, не пізніше 30 місяців від дати пріоритету. 

(2) У тих випадках, коли Міжнародний пошуковий орган зазначає в декларації згідно зі статтею 17 
(2) (a), що звіт про міжнародний пошук не буде підготовлений, строк для виконання дій, згаданих у пункті 
(1) цієї статті, є таким самим, як це передбачено в пункті (1). 

(3) Для здійснення дій, згаданих у пунктах (1) чи (2), будь-яке національне законодавство може 
встановити строки, що закінчуються пізніше, ніж передбачено цими пунктами. 

Стаття 23 
Відстрочення національної процедури 

(1) Зазначені відомства не проводять процедуру за міжнародною заявкою чи експертизу за цією 
заявкою до закінчення відповідного строку, передбаченого в статті 22. 

(2) Незважаючи на положення пункту (1), будь-яке зазначене відомство на спеціальне прохання 
заявника може в будь-який час вести процедуру за міжнародною заявкою або експертизу за цією 
заявкою. 

Стаття 24 
Можливе припинення дії міжнародної заявки в зазначених державах 

(1) З урахуванням положень статті 25, що застосовуються у випадках, визначених підпунктом (іі) 
цієї статті, дія міжнародної заявки, передбачена статтею 11 (3), припиняється в будь-якій зазначеній 
державі з тими самими наслідками, що і при вилученні будь-якої національної заявки в цій державі, 
якщо: 

(і) заявник вилучає свою міжнародну заявку чи вказівку цієї держави; 

(іі) міжнародна заявка вважається вилученою в силу статей 12 (3), 14 (1) (b), 14 (3) (a) або 14 (4) 
чи якщо вказівка цієї держави вважається вилученою в силу статті 14 (3) (b); 

(ііі) заявник не виконає у відповідний строк дій, передбачених статтею 22. 

(2) Незважаючи на положення пункту (1), будь-яке зазначене відомство може зберегти дію 
міжнародної заявки, передбачену статтею 11 (3), навіть у тому випадку, коли це не вимагається в силу 
статті 25 (2). 

Стаття 25 
Перегляд рішень зазначеними відомствами 

(1) 
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(a) Якщо відомство, що одержує, відмовилося встановити дату міжнародного подання чи 
заявило, що міжнародна заявка вважається вилученою, чи якщо Міжнародне бюро 
встановило факт, передбачений статтею 12 (3), Міжнародне бюро на прохання заявника 
негайно висилає копії будь-якого документа справи до будь-якого із зазначених відомств, 
названих заявником. 

(b) Якщо відомство, що одержує, заявило, що вказівка будь-якої з держав вважається 
вилученою, Міжнародне бюро на прохання заявника негайно висилає копію будь-якого 
документа справи національному відомству такої держави. 

(c) Прохання, згадане в підпунктах (a) чи (b), повинно бути представлене у встановлений строк. 

(2) 

(a) З урахуванням положень підпункту (b) кожне зазначене відомство вирішує, за умови сплати 
національного мита у встановлений строк (якщо таке передбачено) і подання у встановлений 
строк відповідного перекладу (як встановлено), чи обгрунтована відмова, заява або 
встановлення факту, згадані в пункті (1), у світлі положень цього Договору і Інструкції, та 
якщо воно дійде висновку, що така відмова чи заява є результатом помилки чи упущення з 
боку відомства, що одержує, або що встановлення факту є результатом помилки чи 
упущення з боку Міжнародного бюро, зазначене відомство розглядає міжнародну заявку 
щодо дії в даній державі так, як начебто така помилка чи упущення не мали місця. 

(b) Якщо реєстраційний екземпляр надійшов до Міжнародного бюро по закінченні строку, 
передбаченого статтею 12 (3), з причини якої-небудь помилки чи упущення з боку заявника, 
положення підпункту (a) застосовуються тільки при наявності умов, згаданих у статті 48 (2). 

Стаття 26 
Можливість внесення виправлень до міжнародної заявки у зазначених відомствах 

Зазначені відомства не можуть відхилити міжнародну заявку на тій підставі, що вона не 
відповідає вимогам цього Договору та Інструкції, без надання заявнику можливості виправити згадану 
заявку тією мірою і відповідно до тієї процедури, що передбачена національним законодавством для 
таких самих або подібних ситуацій відносно національних заявок. 

Стаття 27 
Вимоги національного законодавства 

(1) Національні законодавства не можуть подавати інші чи додаткові вимоги до форми чи змісту 
міжнародної заявки, крім тих, що передбачені цим Договором та Інструкцією. 

(2) Положення пункту (1) не розповсюджуються на статтю 7 (2) і не перешкоджають 
національному законодавству вимагати як тільки розгляд міжнародної заявки почався у зазначеному 
відомстві: 

(і) згадування імені посадової особи, уповноваженої представляти заявника, який є юридичною 
особою; 

(іі) подання документів, що не є частиною міжнародної заявки, є доказом тверджень чи заяв, 
наведених у цій заявці, включаючи підтвердження міжнародної заявки підписом заявника в 
тих випадках, коли ця заявка при її поданні була підписана його представником чи агентом. 

(3) Якщо заявник в будь-якій зазначеній державі не має права, згідно з національним 
законодавством цієї держави, подавати національну заявку, бо він не є винахідником, зазначене 
відомство може відхилити міжнародну заявку. 

(4) Якщо національне законодавство містить вимоги до форми і змісту національних заявок, що з 
точки зору заявників є більш сприятливим, ніж вимоги до міжнародних заявок, передбачені цим 
Договором та Інструкцією, національне відомство, суди та будь-які інші компетентні органи такої 
зазначеної країни чи органи, що діють від його імені, можуть застосовувати перші вимоги до 
міжнародних заявок замість останніх, за винятком тих випадків, коли заявник наполягає на застосуванні 
до його міжнародної заявки вимог, які передбачені цим Договором та Інструкцією. 

(5) Ніщо в цьому Договорі та Інструкції не повинно розумітися як можливе обмеження права 
кожної Договірної держави встановлювати матеріально-правові умови патентоспроможності. Зокрема, 
будь-яке положення цього Договору та Інструкції щодо визначення рівня техніки служить виключно для 
цілей міжнародної процедури, і, отже, будь-яка Договірна держава при визначенні патентоспроможності 
винаходу, що заявляється в міжнародній заявці, має право застосовувати критерії свого національного 
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законодавства щодо рівня техніки та інших умов патентоспроможності, які не належать до вимог, що 
пред'являються до форми й змісту заявки. 

(6) Національне законодавство може містити вимогу про подання заявником доказів щодо будь-
якої матеріально-правової умови патентоспроможності, встановленої цим законодавством. 

(7) Будь-яке відомство, що одержує, чи зазначене відомство, в якому вже почався розгляд 
міжнародної заявки, може застосовувати своє національне законодавство щодо вимоги про призначення 
заявником агента, що має право представляти заявників перед цим відомством, і (або) про 
повідомлення заявником адреси в зазначеній державі для цілей одержання повідомлень. 

(8) Ніщо в цьому Договорі та Інструкції не повинно розумітися як обмеження права будь-якої 
Договірної держави застосовувати засоби, які воно визнає необхідними в цілях забезпечення 
національної безпеки, чи виходячи з основних економічних інтересів держави, обмежувати право 
власних громадян чи осіб, що проживають у цій державі, подавати міжнародні заявки. 

Стаття 28 
Зміна формули винаходу, опису винаходу та креслень у зазначених відомствах 

(1) Заявнику надається право вносити зміни до формули винаходу, опису винаходу та креслень в 
кожному зазначеному відомстві у встановлений строк. Зазначені відомства не повинні видавати патент 
чи відмовляти у його видачі до закінчення такого строку, за винятком випадків, коли є спеціальна згода 
заявника. 

(2) Зміни не повинні виходити за межі того, що розкрито в початковій міжнародній заявці, якщо це 
не допускається національним законодавством зазначеної держави. 

(3) Зміни повинні відповідати вимогам національного законодавства зазначеної держави в усіх 
випадках, не передбачених цим Договором та Інструкцією. 

(4) Якщо зазначене відомство вимагає подання перекладу міжнародної заявки, зміни повинні 
подаватися мовою перекладу. 

Стаття 29 
Наслідки міжнародної публікації 

(1) Наслідки міжнародної публікації міжнародної заявки в зазначеній державі щодо охорони будь-
яких прав заявника в цій державі є, з урахуванням положень пунктів (2) - (4), такими ж, які передбачені 
національним законодавством зазначеної держави в разі обов'язкової національної публікації 
національних заявок, за якими не проводилася експертиза. 

(2) Якщо мова, якою була здійснена міжнародна публікація, відрізняється від мови, якою 
здійснюються публікації в зазначеній державі відповідно до національного законодавства, національне 
законодавство може передбачити, що наслідки, згадані в пункті (1), настають лише після того, як: 

(і) опублікований переклад на мову національної публікації відповідно до національного 
законодавства, чи 

(іі) переклад на мову національної публікації став загальнодоступним шляхом викладення для 
публічного ознайомлення відповідно до національного законодавства, чи  

(ііі) переклад на мову національної публікації переданий заявником особі, що справді або 
вірогідно неправомірно використовує винахід, заявлений в міжнародній заявці, чи  

(іv) мали місце обидві дії, згадані в підпунктах (і) і (ііі), або обидві дії, згадані в підпунктах (іі) і 
(ііі). 

(3) Національне законодавство будь-якої зазначеної держави може передбачати, що у випадках, 
коли міжнародна публікація була здійснена на прохання заявника до закінчення 18 місяців від дати 
пріоритету, наслідки, згадані в пункті (1), наступають тільки по закінченні 18 місяців від дати пріоритету. 

(4) Національне законодавство будь-якої зазначеної держави може передбачати, що наслідки, 
згадані в пункті (1), настають лише від дати, на яку копія міжнародної заявки, опублікованої відповідно 
до статті 21, одержана національним відомством такої держави чи національним відомством, діючим від 
особи такої держави. Згадане відомство негайно публікує у своєму бюлетені дату одержання. 

Стаття 30 
Конфіденційний характер міжнародної заявки 

(1) 
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(a) З урахуванням положень підпункту (b) Міжнародне бюро і Міжнародні пошукові органи не 
дозволяють доступ до міжнародної заявки будь-якій особі чи органу до міжнародної 
публікації такої заявки за винятком випадків, коли є прохання чи дозвіл заявника. 

(b) Положення підпункту (a) не поширюється на пересилку будь-яких матеріалів до 
компетентного Міжнародного пошукового органу, на пересилку, передбачену статтею 13, а 
також на розсилку, передбачену статтею 20. 

(2) 

(a) Національні відомства не повинні дозволяти доступ до міжнародної заявки третіх осіб, за 
винятком випадків, коли є прохання чи дозвіл заявника до настання більш ранньої з наступних дат: 

(і) дати міжнародної публікації міжнародної заявки; 

(іі) дати одержання матеріалів міжнародної заявки відповідно до статті 20; 

(ііі) дати одержання копії міжнародної заявки відповідно до статті 22. 

(b) Положення підпункту (a) не перешкоджають національному відомству інформувати третіх 
осіб про те, що воно є зазначеним відомством, чи публікувати цей факт. Однак така 
інформація чи публікація може містити тільки наступні дані: відомості про відомство, що 
одержує, ім'я заявника, дату міжнародного подання, номер міжнародної заявки та назву 
винаходу. 

(c) Положення підпункту (a) не перешкоджають зазначеному відомству дозволити доступ до 
міжнародної заявки органів судової влади. 

(3) Положення пункту (2) (a) застосовуються до будь-якого відомства, що одержує, якщо тільки 
не йдеться про пересилку матеріалів, передбачену статтею 12 (1). 

(4) Для цілей даної статті термін "доступ" означає будь-які засоби, включаючи особисте 
повідомлення та звичайну публікацію, за допомогою яких треті особи можуть одержати відомості; при 
цьому національне відомство, як правило, не повинне публікувати міжнародну заявку або її переклад до 
міжнародної публікації чи, якщо протягом 20 місяців від дати пріоритету не здійснена міжнародна 
публікація, до закінчення 20 місяців від згаданої дати пріоритету. 

Розділ ІІ 
Міжнародна попередня експертиза 

Стаття 31 
Вимога на проведення міжнародної попередньої експертизи 

(1) На вимогу заявника за його міжнародною заявкою проводиться міжнародна експертиза, як це 
передбачено в наступних положеннях та в Інструкції. 

(2) 

(a) Будь-який заявник, що є, як це визначено в Інструкції, громадянином Договірної держави, 
пов'язаної положеннями розділу ІІ, або особою, яка проживає у цій державі, і міжнародна 
заявка якого була подана до відомства, що одержує, такої держави чи до відомства, що 
одержує, діючого від імені такої держави, має право подати вимогу на проведення 
міжнародної попередньої експертизи. 

(b) Асамблея може дозволити особам, що мають право подавати міжнародні заявки, подавати 
вимоги на проведення міжнародної попередньої експертизи навіть у тому випадку, коли вони 
є громадянами держави чи особами, що проживають у державі, яка не бере участь у цьому 
Договорі чи бере участь, але не пов'язана положеннями розділу ІІ. 

(3) Вимога на проведення міжнародної попередньої експертизи подається окремо від 
міжнародної заявки. Ця вимога складається встановленою мовою, за встановленою формою і містить 
встановлені відомості. 

(4) 

(a) У вимозі повинні бути визначені Договірна держава чи держави, в яких заявник має намір 
використати результати міжнародної попередньої експертизи ("обрані держави"). Додаткові 
Договірні держави можуть бути обрані пізніше. Вибір може бути зроблений тільки з числа 
Договірних держав, вже зазначених, відповідно до статті 4. 
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(b) Заявники, згадані в пункті 2 (a), мають право обрати будь-яку Договірну державу, пов'язану 
положеннями розділу ІІ. 

  Заявники, згадані в пункті 2 (b), мають право обрати тільки ті Договірні держави, пов'язані 
положеннями розділу ІІ, які заявили, що вони не заперечують бути обраними такими 
заявниками. 

(5) Вимога супроводжується сплатою встановлених зборів у встановлений строк. 

(6) 

(a) Вимога подається до компетентного Органу міжнародної попередньої експертизи, згаданого 
в статті 32. 

(b) Прохання про будь-який додатковий вибір подається до Міжнародного бюро. 

(7) Кожне обране відомство повідомляється про його вибір. 

Стаття 32 
Орган міжнародної попередньої експертизи 

(1) Міжнародна попередня експертиза проводиться Органом міжнародної попередньої 
експертизи. 

(2) У разі подачі вимог, згаданих у статті 31 (2) (a), відомство, що одержує, а в разі подачі вимог, 
згаданих у статті 31 (2) (b), Асамблея, відповідно до угоди, укладеної між зацікавленим Органом чи 
органами міжнародної попередньої експертизи і Міжнародним бюро, визначає Орган чи органи 
міжнародної попередньої експертизи, компетентні проводити попередню експертизу. 

(3) Положення статті 16 (3) застосовуються mutatіs mutandіs щодо органів міжнародної 
попередньої експертизи. 

Стаття 33 
Міжнародна попередня експертиза 

(1) Метою міжнародної попередньої експертизи є складання попереднього та необов'язкового 
висновку, чи подається заявлений винахід новим, чи відповідає він винахідницькому рівню (є 
неочевидним) і чи може бути промислово придатним. 

(2) Для цілей міжнародної попередньої експертизи заявлений винахід вважається новим, якщо 
його не порочить рівень техніки, що передує, як він визначений Інструкцією. 

(3) Для цілей міжнародної попередньої експертизи заявлений винахід вважається таким, що 
відповідає винахідницькому рівню, якщо він, зважаючи на рівень техніки, як він визначений Інструкцією, 
на відповідну встановлену дату не є очевидним для фахівців даної галузі. 

(4) Для цілей міжнародної попередньої експертизи заявлений винахід вважається промислово 
придатним, якщо за своєю суттю він може бути здійснений або використаний (у технологічному смислі) в 
будь-якій галузі промисловості. "Промисловість" треба розуміти в самому широкому значенні, як це 
визначено Паризькою конвенцією про охорону промислової власності. 

(5) Критерії, описані вище, служать тільки для цілей міжнародної попередньої експертизи. Будь-
яка Договірна держава може прийняти додаткові або інші критерії для вирішення питання, чи є 
заявлений винахід патентоспроможним у цій державі. 

(6) При проведенні міжнародної попередньої експертизи звертається увага на всі документи, на 
які зроблено посилання у звіті про міжнародний пошук. Можуть також прийматися до уваги будь-які 
додаткові документи, що розглядаються як такі, що мають відношення до даного конкретного випадку. 

Стаття 34 
Процедура, що застосовується Органом міжнародної попередньої експертизи 

(1) Процедура, що застосовується Органом міжнародної попередньої експертизи, визначається 
положеннями цього Договору, Інструкції та угоди, яку Міжнародне бюро укладає з цим Органом 
відповідно до цього Договору та Інструкції. 

(2) 

(a) Заявник має право підтримувати контакт усно і письмово з Органом міжнародної 
попередньої експертизи. 
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(b) Заявник має право вносити зміни до формули винаходу, опису винаходу та креслень у 
встановленому порядку і у встановлений строк до підготовки висновку міжнародної 
попередньої експертизи. Зміни не повинні виходити за рамки того, що розкрито у початково 
поданій міжнародній заявці. 

(c) Заявнику повідомляється, принаймні один раз, в письмовому вигляді думка Органу 
міжнародної попередньої експертизи, якщо цей Орган не вважає виконаними всі наступні 
умови: 

(і) винахід задовольняє критеріям, передбаченим у статті 33 (1); 

(іі) міжнародна заявка задовольняє вимогам цього Договору та Інструкції тою мірою, як 
встановлено цим Органом; 

(ііі) не передбачається внесення будь-яких зауважень відповідно до статті 35 (2) (остання 
пропозиція). 

(d) Заявник може відповісти на письмове повідомлення, що містить думку Органу міжнародної 
попередньої експертизи. 

(3) 

(a) Якщо Орган міжнародної попередньої експертизи вважає, що міжнародна заявка не 
задовольняє вимозі єдності винаходу, як це визначається Інструкцією, він може 
запропонувати заявнику на розсуд останнього, чи обмежити формулу таким чином, щоб вона 
відповідала даній вимозі, чи сплатити додаткові мита. 

(b) Національне законодавство будь-якої обраної держави може передбачити, що в разі, якщо 
заявник віддасть перевагу обмежити формулу відповідно до підпункту (a), ті частини 
міжнародної заявки, що внаслідок обмеження не піддавалися міжнародній попередній 
експертизі, вважаються вилученими щодо їх дії в цій державі, якщо заявник не сплатить 
спеціальне мито до національного відомства цієї держави. 

(c) Якщо заявник у встановлений строк не виконає вимоги, згаданої в підпункті (a), Орган 
міжнародної попередньої експертизи складає висновок за тими частинами міжнародної 
заявки, що, на його погляд, належать до головного винаходу, і зазначає це в згаданому 
висновку. Національне законодавство будь-якої обраної держави може передбачити, що в 
разі, коли його національне відомство вважає думку Органу міжнародної попередньої 
експертизи обгрунтованою, ті частини міжнародної заявки, що не належать до головного 
винаходу, вважаються вилученими щодо їх дії в цій державі, якщо заявник не сплатить 
спеціальне мито в зазначене відомство. 

(4) 

(a) Якщо Орган міжнародної попередньої експертизи вважає, що: 

(і) міжнародна заявка належить до об'єкта, за яким відповідно до Інструкції Орган 
міжнародної попередньої експертизи не зобов'язаний проводити міжнародну 
попередню експертизу, і в даному випадку він приймає рішення не проводити таку 
експертизу, чи  

(іі) опис винаходу, формула винаходу чи креслення є настільки неясними чи формула 
винаходу настільки слабо підкріплюється описом, що не може бути складено ніякого 
певного висновку щодо новизни, винахідницького рівня (неочевидності) або 
промислової придатності заявленого винаходу, згаданий орган не розглядає заявку 
відповідно до статті 33 (1) і повідомляє заявника про це рішення та його мотиви. 

(b) Якщо будь-яка із ситуацій, згаданих в підпункті (a), виявлена лише за деякими пунктами 
формули винаходу чи в зв'язку з ними, положення згаданого підпункту застосовуються тільки 
до цих пунктів формули винаходу. 

Стаття 35 
Висновок міжнародної попередньої експертизи 

(1) Висновок міжнародної попередньої експертизи складається у встановлений строк і за 
встановленою формою. 

(2) Висновок міжнародної попередньої експертизи не містить ніяких тверджень про те, є чи 
подається заявлений винахід патентоспроможним або непатентоспроможним згідно з будь-яким 
національним законодавством. З урахуванням положень пункту (3) у висновку стверджується за кожним 
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пунктом формули, чи відповідає він критеріям новизни, винахідницького рівня (неочевидності) та 
промислової придатності, як вони визначені для цілей міжнародної попередньої експертизи в статті 33 
(1) - (4). Це твердження супроводжується посиланнями на документи, що вважаються підтвердженням 
зроблених висновків з такими поясненнями, що вимагаються в даних конкретних обставинах. 
Твердження супроводжується також іншими зауваженнями, як це передбачено Інструкцією. 

(3) 

(a) Якщо Орган міжнародної попередньої експертизи при складанні заключення доходить 
висновку, що має місце будь-яка з ситуацій, згаданих у статті 34 (4) (a), у висновку 
міжнародної попередньої експертизи викладається цей висновок і його мотиви. 

  Цей висновок не повинен містити будь-яких тверджень, передбачених у пункті (2). 

(b) Якщо має місце ситуація, згадана в статті 34 (4) (b), у висновку міжнародної попередньої 
експертизи за такими пунктами формули винаходу викладаються висновки, як передбачено 
в підпункті (a), тоді як за іншими пунктами формули винаходу висновок містить твердження, 
згадане в пункті (2). 

Стаття 36 
Пересилка, переклад і розсилка висновку міжнародної попередньої експертизи 

(1) Висновок міжнародної попередньої експертизи разом із встановленими додатками 
пересилається заявникові та Міжнародному бюро. 

(2) 

(a) Висновок міжнародної попередньої експертизи та додатки до нього перекладаються на 
встановлені мови. 

(b) Переклад згаданого висновку виконується Міжнародним бюро чи за його замовленням, але 
під його відповідальність, в той час як переклад зазначених додатків виконується заявником. 

(3) 

(a) Висновок міжнародної попередньої експертизи разом з перекладом (як встановлено) і 
додатками (на мові оригіналу) розсилається Міжнародним бюро до кожного обраного 
відомства. 

(b) Встановлений переклад додатків надсилається у встановлений строк до обраних відомств. 

(4) Положення статті 20 (3) застосовуються mutatіs mutandіs щодо копій будь-якого документа, на 
що робиться посилання у висновку міжнародної попередньої експертизи і на що робилося посилання у 
звіті про міжнародний пошук. 

Стаття 37 
Вилучення вимоги на проведення міжнародної попередньої експертизи чи вибору держави 

(1) Заявник може вилучити вибір будь-якої чи всіх держав. 

(2) Вилучення вибору всіх держав вважається вилученням вимоги на проведення міжнародної 
попередньої експертизи. 

(3) 

(a) Міжнародне бюро повідомляється про будь-яке вилучення. 

(b) Міжнародне бюро, в свою чергу, повідомляє відповідні обрані відомства і відповідний Орган 
міжнародної попередньої експертизи. 

(4) 

(a) З урахуванням положень підпункту (b) вилучення вимоги чи вибору Договірної держави 
вважається вилученням міжнародної заявки щодо цієї держави, якщо національне 
законодавство цієї держави не передбачає інших наслідків. 

(b) Вилучення вимоги чи вибору не повинно розглядатися як вилучення міжнародної заявки, 
якщо це вилучення здійснюється до закінчення відповідного строку згідно із статтею 22; 
однак будь-яка Договірна держава може передбачити в своєму національному 
законодавстві, що викладене вище положення застосовується тільки в тому випадку, якщо 
його національне відомство отримає у згаданий строк копію міжнародної заявки разом з її 
перекладом (як встановлено) і національне мито. 
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Стаття 38 
Конфіденційний характер міжнародної попередньої експертизи 

(1) Міжнародне бюро чи Орган міжнародної попередньої експертизи без прохання чи згоди 
заявника не дозволяють доступ (у розумінні статті 30 (4) і з урахуванням умови, що міститься в ній) до 
матеріалів міжнародної попередньої експертизи, в будь-який час, будь-якій особі чи органу; це 
положення не застосовується до обраних відомств після складання висновку міжнародної попередньої 
експертизи. 

(2) З урахуванням положень пункту (1), а також статей 36 (1) і (3) та 37 (3) (b) Міжнародне бюро 
та Орган міжнародної попередньої експертизи без прохання чи дозволу заявника не дають інформацію 
про складання чи відмову у складанні висновку міжнародної попередньої експертизи, а також про 
вилучення чи збереження вимоги чи якого-небудь вибору. 

Стаття 39 
Копія, переклад і мито для обраних відомств 

(1) 

(a) Якщо вибір будь-якої Договірної держави зроблений до закінчення 19-го місяця від дати 
пріоритету, положення статті 22 не застосовуються до такої держави і заявник подає копію 
міжнародної заявки (за винятком випадку, коли розсилка вже здійснена згідно зі статтею 20) і 
її переклад (як встановлено), а також сплачує національне мито (якщо таке передбачено) в 
кожне обране відомство не пізніше 30 місяців від дати пріоритету. 

(b) Для здійснення дій, згаданих у підпункті (a), будь-яке національне законодавство може 
встановити строки, що закінчуються пізніше, ніж передбачено в цьому підпункті. 

(2) Дія міжнародної заявки, передбачена статтею 11 (3), припиняється в обраній державі з тими ж 
наслідками, що і при вилученні будь-якої національної заявки в цій державі, якщо заявник не виконає 
дій, висловлених у пункті (1) (a), у відповідний строк, згаданий в пункті (a) чи (b). 

(3) Будь-яке обране відомство може зберегти силу міжнародної заявки, передбачену статтею 11 
(3), навіть якщо заявник не виконав вимог, висловлених в пункті (1) (a) чи (b). 

Стаття 40 
Відстрочення національної експертизи та іншої процедури 

(1) Якщо вибір якої-небудь Договірної держави зроблений до закінчення 19-го місяця з дати 
пріоритету, положення статті 23 не застосовуються до такої держави, і національне відомство цієї 
держави чи національне відомство, що діє від імені цієї держави, з урахуванням положень пункту (2), не 
проводить експертизу та іншу процедуру за міжнародною заявкою до закінчення відповідного строку, 
згаданого в статті 39. 

(2) Незважаючи на положення пункту (1), будь-яке обране відомство за спеціальним проханням 
заявника може в будь-який час проводити експертизу та іншу процедуру за міжнародною заявкою. 

Стаття 41 
Зміна формули винаходу, опису винаходу та креслень в обраних відомствах 

(1) Заявнику надається можливість вносити зміни до формули винаходу, опису винаходу та 
креслень в кожному обраному відомстві у встановлений строк. Обрані відомства не повинні видавати 
патент чи відмовляти в його видачі до закінчення такого строку, за винятком випадків, коли мається 
спеціальна згода заявника. 

(2) Зміни не повинні виходити за межі того, що розкрито у початково поданій міжнародній заявці, 
якщо це не допускається національним законодавством обраної держави. 

(3) Зміни повинні відповідати вимогам національного законодавства обраної держави в усіх 
випадках, не передбачених цим Договором та Інструкцією. 

(4) Якщо обране відомство вимагає подання перекладу міжнародної заявки, зміни повинні 
подаватися мовою перекладу. 
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Стаття 42 
Результати національної експертизи в обраних відомствах 

Обране відомство, одержуючи висновок міжнародної попередньої експертизи, не може вимагати 
від заявника подання копій документів або інформації про зміст будь-яких документів, які відносяться до 
експертизи однієї й тієї ж міжнародної заявки в будь-якому іншому обраному відомстві. 

Розділ ІІІ 
Загальні положення 

Стаття 43 
Прохання певних видів охорони 

Щодо будь-якої зазначеної чи обраної держави, законодавство якої передбачає видачу 
авторських свідоцтв, свідчень про корисність, корисних моделей, додаткових патентів чи додаткових 
свідоцтв, додаткових авторських свідоцтв чи додаткових свідоцтв про корисність, заявник може вказати, 
як встановлено в Інструкції, що стосовно даної держави в його міжнародній заявці витребовується не 
патент, а авторське свідоцтво, свідоцтво про корисність, корисна модель, додатковий патент чи 
додаткове свідоцтво, додаткове авторське свідоцтво чи додаткове свідоцтво про корисність; наслідки 
визначаються цією вказівкою заявника. Для цілей цієї статті та будь-якого правила, що відноситься до 
неї, положення статті 2 (іі) не застосовуються. 

Стаття 44 
Прохання двох видів охорони 

Відносно будь-якої зазначеної чи обраної держави, законодавством якої допускається, що поряд 
з проханням патенту чи будь-якого одного з видів охорони, перелічених у статті 43, можна просити ще й 
інший із згаданих видів охорони, заявник може вказати, як встановлено Інструкцією, обидва види 
охорони, що він просить; наслідки визначаються цією вказівкою заявника. Для цілей цієї статті 
положення статті 2 (іі) не застосовуються. 

Стаття 45 
Договори про регіональні патенти 

(1) Будь-який договір, який передбачає видачу регіональних патентів (договір про регіональний 
патент) і надає право надавати заявки на такі патенти всім особам, що користуються, згідно зі статтею 9, 
правом подавати міжнародні заявки, може передбачати, що міжнародні заявки, які містять вказівку чи 
вибір держави-учасника обох договорів - договору про регіональний патент і цього Договору, - можуть 
подаватися як заявки на регіональні патенти. 

(2) Національне законодавство такої зазначеної чи обраної держави може передбачати, що будь-
яка вказівка чи вибір цієї держави в міжнародній заявці розглядається як бажання заявника одержати 
регіональний патент згідно з договором про регіональний патент. 

Стаття 46 
Неправильний переклад міжнародної заявки 

Якщо обсяг охорони, що випливає з будь-якого патенту, виданого за міжнародною заявкою, 
через її неправильний переклад перевищує обсяг охорони, який витребовують у цій міжнародній заявці 
мовою оригіналу, компетентні органи зацікавленої Договірної держави мають право обмежити відповідно 
до зворотної сили обсяг охорони, що випливає з патенту, і оголосити його недійсним та скасованим тією 
мірою, якою він перевищує обсяг охорони, що витребовують у міжнародній заявці мовою оригіналу. 

Стаття 47 
Строки 

(1) Подробиці щодо обчислення строків, що передбачаються цим Договором, визначаються 
Інструкцією. 

(2) 

(a) Усі строки, встановлені в І та ІІ розділах цього Договору, крім перегляду відповідно до статті 
60, можуть бути змінені рішенням Договірних держав. 

(b) Такі рішення приймаються або на Асамблеї, або голосуванням шляхом листування і повинні 
бути одноголосними. 
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(c) Подробиці процедури визначаються Інструкцією. 

Стаття 48 
Недотримання строків в окремих випадках 

(1) Якщо будь-який строк, встановлений цим Договором чи Інструкцією, не був дотриманий з 
причини перебоїв у поштовому обслуговуванні чи неминучої втрати або затримки кореспонденції, строк 
вважається дотриманим у випадках, передбачених Інструкцією, якщо представлені докази і дотримані 
інші умови, визначені в Інструкції. 

(2) 

(a) Будь-яка Договірна держава, щодо неї самої, допускає будь-яку затримку в дотриманні 
строків з причин, що передбачені національним законодавством цієї держави. 

(b) Будь-яка Договірна держава, щодо неї самої, може допустити будь-яку затримку у 
дотриманні строків з інших причин, відмінних від згаданих у підпункті (а). 

Стаття 49 
Право на ведення справ у міжнародних органах 

Будь-який повірений, патентний агент чи інша особа, що має право на ведення справ у 
національному відомстві, до якого подана міжнародна заявка, має також право вести справи по даній 
заявці у Міжнародному бюро, компетентному Міжнародному пошуковому органі і компетентному Органі 
міжнародної попередньої експертизи. 

Розділ ІV 
Технічні послуги 

Стаття 50 
Послуги у галузі патентної інформації 

(1) Міжнародне бюро може надавати послуги, що називаються в цій статті "інформаційні 
послуги", шляхом надання технічної та будь-якої іншої відповідної інформації, доступної йому на основі 
опублікованих документів, у першу чергу патентів і опублікованих заявок. 

(2) Міжнародне бюро може надавати ці інформаційні послуги або безпосередньо, або через один 
чи декілька міжнародних пошукових органів, або через інші національні або міжнародні спеціалізовані 
організації, з якими Міжнародне бюро може укладати угоди. 

(3) Інформаційні послуги здійснюються таким чином, щоб сприяти придбанню технічних знань і 
технології, включаючи існуючі опубліковані ноу-хау, особливо тими Договірними державами, що є 
країнами, які розвиваються. 

(4) Інформаційні послуги надаються урядам Договірних держав, їх громадянам та особам, що 
проживають у цих державах. Асамблея може прийняти рішення про надання таких послуг й іншим 
особам. 

(5) 

(a) Будь-яка послуга урядам Договірних держав надається за плату по собівартості; проте, якщо 
це стосується уряду Договірної держави, що є країною, яка розвивається, послуга надається 
за більш низьку плату за умови, що різниця може бути покрита за рахунок прибутку від 
послуг, що надаються не урядам Договірних держав, а іншим особам, чи за рахунок джерел, 
згаданих у статті 51 (4). 

(b) Розуміється, що плата, згадана в підпункті (a), є платою окрім і понад звичайну плату за 
виконання послуг національним відомством чи за виконання своїх зобов'язань Міжнародним 
пошуковим органом. 

(6) Подробиці щодо застосування положень цієї статті визначаються рішеннями Асамблеї і в 
межах, встановлених Асамблеєю, робочими групами, що Асамблея може створити з цією метою. 

(7) Асамблея, коли вона вважає це за необхідне, рекомендує порядок фінансування у 
доповнення до порядку, передбаченого в пункті (5). 
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Стаття 51 
Технічна допомога 

(1) Асамблея засновує Комітет по технічній допомозі (що називається у цій статті "Комітет"). 

(2) 

(a) Члени Комітету обираються з числа Договірних держав з належним обліком представництва 
країн, що розвиваються. 

(b) Генеральний директор за своєю ініціативою чи на прохання Комітету запрошує для участі в 
роботі Комітету представників міжурядових організацій, що займаються питаннями технічної 
допомоги країнам, що розвиваються. 

(3) 

(a) Завдання Комітету полягає в організації та спостереженні за технічною допомогою 
Договірним державам, які є країнами, що розвиваються, в розвитку їх патентних систем на 
національній чи регіональній основі. 

(b) Технічна допомога містить, окрім всього іншого, підготовку фахівців, відрядження експертів і 
постачання обладнання як для цілей демонстрації, так і для практичного застосування. 

(4) Для фінансування проектів згідно з цією статтею Міжнародне бюро прагне укласти угоди, з 
одного боку, з міжнародними фінансовими організаціями та міжурядовими організаціями, зокрема з 
Організацією Об'єднаних Націй, установами Організації Об'єднаних Націй і спеціалізованими 
організаціями, пов'язаними з Організацією Об'єднаних Націй, які займаються питаннями надання 
технічної допомоги, і, з іншого боку, з урядами держав, що отримують технічну допомогу. 

(5) Подробиці щодо застосування положень цієї статті визначаються рішеннями Асамблеї і в 
межах, що встановлюються Асамблеєю, робочими групами, що Асамблея може створити з цією метою. 

Стаття 52 
Зв'язок з іншими положеннями Договору 

Цей розділ не порушує фінансових положень, що містяться в інших розділах Договору. Ці 
положення не поширюються на цей розділ чи на його застосування. 

Розділ V 
Адміністративні положення 

Стаття 53 
Асамблея 

(1) (a) З урахуванням положень статті 57 (8) Асамблея складається з Договірних держав. 

(b) Уряд кожної Договірної держави представлено одним делегатом, який може мати заступників, 
радників та експертів. 

(2) 

(a) Асамблея: 

(і) розглядає всі питання, що стосуються збереження та розвитку Союзу і застосування 
цього Договору; 

(іі) виконує завдання, що спеціально покладені на неї іншими положеннями цього 
Договору; 

(ііі) дає Міжнародному бюро вказівки щодо підготовки конференцій по перегляду; 

(іv) розглядає та затверджує звіти і діяльність Генерального директора, що стосуються 
Союзу, і дає йому всі необхідні інструкції з питань, які входять до компетенції Союзу; 

(v) розглядає та затверджує звіти і схвалює діяльність Виконавчого комітету, створеного 
відповідно до пункту (9), а також дає йому інструкції; 

(vі) визначає програму, приймає трирічний36 бюджет Союзу і затверджує його фінансові 
звіти; 

                                                   
36 Примітка редактора: З 1980 р. бюджет Союзу є дворічним. 



 111 

(vіі) затверджує фінансовий регламент Союзу; 

(vііі) створює такі комітети та робочі групи, які вважає необхідними для здійснення цілей 
Союзу; 

(іx) визначає, які держави, що не є Договірними державами, і, з урахуванням положень 
пункту (8), які міжурядові та міжнародні неурядові організації можуть бути допущені на 
її засідання як спостерігачі; 

(x) здійснює будь-які інші належні дії, спрямовані на досягнення цілей Союзу, і виконує всі 
інші функції, що випливають з цього Договору. 

(b) З питань, що становлять інтерес також для інших Союзів, адміністрацію яких здійснює 
Організація, Асамблея приймає рішення, заслухавши думку Координаційного комітету 
Організації. 

(3) Делегат може представляти тільки одну державу і голосувати лише від її імені. 

(4) Кожна Договірна держава має один голос. 

(5) 

(a) Половина Договірних держав складає кворум. 

(b) За відсутності кворуму Асамблея може приймати рішення, однак усі рішення Асамблеї, за 
винятком рішень, які стосуються її власних правил процедури, набувають чинності лише 
тоді, коли кворум і необхідна більшість голосів досягнуті голосуванням шляхом листування, 
як це передбачено в Інструкції. 

(6) 

(a) З урахуванням положень статей 47 (2) (b), 58 (2) (b), 58 (3) і 61 (2) (b) Асамблея приймає свої 
рішення більшістю у дві третини поданих голосів. 

(b) Голоси тих, що утрималися, до уваги не приймаються. 

(7) З питань, що становлять інтерес виключно для держав, пов'язаних положеннями розділу ІІ, 
будь-яке посилання на Договірні держави в пунктах (4), (5) і (6) вважається таким, що застосовується 
лише до держав, пов'язаних положеннями розділу ІІ. 

(8) Будь-яка міжурядова організація, призначена Міжнародним пошуковим органом чи Органом 
міжнародної попередньої експертизи, допускається на засідання Асамблеї як спостерігач. 

(9) Коли кількість Договірних держав перевищує 40 держав, Асамблея створює Виконавчий 
комітет. Будь-яке посилання на Виконавчий комітет у цьому Договорі та Інструкції розглядається як 
посилання на цей Комітет після його утворення. 

(10) До утворення Виконавчого комітету Асамблея приймає в межах програми й трирічного 
бюджету річні програми і бюджети, підготовлені Генеральним директором

37
. 

(11) 

(a) Асамблея збирається на чергову сесію один раз на два роки за скликанням Генерального 
директора і, крім виняткових випадків, у той же час і в тому ж місці, що і Генеральна 
Асамблея Організації. 

(b) Асамблея збирається на надзвичайну сесію, що скликається Генеральним директором за 
вимогою Виконавчого комітету чи за вимогою однієї чверті Договірних держав. 

(12) Асамблея приймає свої правила процедури. 

Стаття 54 
Виконавчий комітет 

(1) Після того як Асамблея створить Виконавчий комітет, він керується викладеними 
положеннями. 

(2) 

(a) З урахуванням положень статті 57 (8) Виконавчий комітет складається з держав, обраних 
Асамблеєю з числа держав-членів Асамблеї. 

                                                   
37 Примітка редактора: З 1980 р. програма та бюджет Союзу є дворічним. 
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(b) Уряд кожної держави-члена Виконавчого комітету представлено одним делегатом, що може 
мати заступників, радників та експертів. 

(3) Кількість держав-членів Виконавчого комітету складає одну четверту частину кількості 
держав-членів Асамблеї. При визначенні кількості місць, що підлягають заповненню, решта, що 
залишається після ділення на чотири, не береться до уваги. 

(4) При виборах членів Виконавчого комітету Асамблея приділяє належну увагу справедливому 
географічному розподілу. 

(5) 

(a) Члени Виконавчого комітету здійснюють свої функції від закриття сесії Асамблеї, на якій 
вони були обрані, до закриття наступної чергової сесії Асамблеї. 

(b) Члени Виконавчого комітету можуть бути переобрані, але в кількості, що не перевищує двох 
третин їх складу. 

(c) Асамблея встановлює докладні правила виборів і можливих перевиборів членів Виконавчого 
комітету. 

(6) 

(a) Виконавчий комітет: 

(і) готує проект порядку денного Асамблеї; 

(іі) подає Асамблеї пропозиції, що стосуються проектів програми та дворічного бюджету 
Союзу, підготовлені Генеральним директором; 

(ііі) [Вилучено] 

(іv) подає Асамблеї з відповідними зауваженнями періодичні звіти Генерального 
директора та щорічні акти фінансових ревізій; 

(v) відповідно до рішень Асамблеї і з урахуванням обставин, що виникли між двома 
черговими сесіями Асамблеї, приймає всі необхідні міри, щоб забезпечити виконання 
Генеральним директором програми Союзу; 

(vі) виконує всі інші функції, покладені на нього відповідно до цього Договору. 

(b) З питань, що становлять інтерес також для інших Союзів, адміністрацію яких здійснює 
Організація, Виконавчий комітет приймає рішення, заслухавши думку Координаційного 
комітету Організації. 

(7) 

(a) Виконавчий комітет збирається на чергову сесію раз на рік за скликанням Генерального 
директора, по можливості у той же час і в тому ж місці, що і Координаційний комітет 
Організації. 

(b) Виконавчий комітет збирається на надзвичайну сесію, що скликається Генеральним 
директором або за його власною ініціативою, або на прохання Голови, або за вимогою однієї 
чверті членів Виконавчого комітету. 

(8) 

(a) Кожна держава-член Виконавчого комітету має один голос. 

(b) Половина держав-членів Виконавчого комітету складає кворум. 

(c) Рішення приймаються простою більшістю поданих голосів. 

(d) Голоси тих, що утрималися, не беруться до уваги. 

(e) Делегат може представляти тільки одну державу і голосувати тільки від її імені. 

(9) Договірні країни, що не є членами Виконавчого комітету, допускаються на його засідання як 
спостерігачі, як і будь-яка міжурядова організація, призначена Міжнародним пошуковим органом чи 
Органом міжнародної попередньої експертизи. 

(10) Виконавчий комітет приймає свої правила процедури. 
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Стаття 55 
Міжнародне бюро 

(1) Адміністративні завдання Союзу здійснюються Міжнародним бюро. 

(2) Міжнародне бюро виконує функції Секретаріату різних органів Союзу. 

(3) Генеральний директор є головною посадовою особою Союзу і представляє Союз. 

(4) Міжнародне бюро видає Бюлетень і здійснює інші публікації, передбачені Інструкцією чи 
визначені Асамблеєю. 

(5) Інструкція визначає послуги, які національні відомства виявляють Міжнародному бюро, 
міжнародним пошуковим органам і органам міжнародної попередньої експертизи з тим, щоб сприяти 
виконанню ними функцій, передбачених цим Договором. 

(6) Генеральний директор і будь-який призначений ним член персоналу беруть участь без права 
голосу в усіх засіданнях Асамблеї, Виконавчого комітету і будь-якого іншого комітету чи робочої групи, 
заснованої відповідно до цього Договору чи Інструкції. Генеральний директор чи призначений ним член 
персоналу є ex offіcіo секретарем цих органів. 

(7) 

(a) Міжнародне бюро відповідно до вказівок Асамблеї і у співробітництві з Виконавчим 
комітетом готує конференції по перегляду. 

(b) Міжнародне бюро може консультуватися з міжурядовими та міжнародними неурядовими 
організаціями з питань підготовки конференцій по перегляду. 

(c) Генеральний директор і призначені ним особи беруть участь в роботі конференцій по 
перегляду без права голосу. 

(8) Міжнародне бюро виконує будь-які інші покладені на нього завдання. 

Стаття 56 
Комітет по технічному співробітництву 

(1) Асамблея створює Комітет по технічному співробітництву (далі в цій статті - "Комітет"). 

(2) 

(a) Асамблея визначає склад Комітету та призначає його членів з належним обліком 
справедливого представництва країн, що розвиваються. 

(b) Міжнародні пошукові органи та Органи міжнародної попередньої експертизи є ex offіcіo 
членами Комітету. Коли таким Органом є національне відомство Договірної держави, ця 
держава не може бути додатково представлена в Комітеті. 

(c) Якщо дозволяє кількість Договірних держав, загальна кількість членів Комітету повинна 
більше ніж вдвічі перевищувати кількість членів ex offіcіo. 

(d) Генеральний директор за своєю ініціативою чи на прохання Комітету запрошує 
представників зацікавлених організацій взяти участь в обговоренні питань, які становлять 
для них інтерес. 

(3) Завданням Комітету є сприяння шляхом підготовки пропозицій та рекомендацій: 

(і) постійному вдосконаленню послуг, передбачених цим Договором; 

(іі) забезпеченню максимальної одноманітності в документації, засобах роботи і максимальної 
міри однаково високої якості звітів і заключень, доки існують декілька міжнародних 
пошукових органів і органів міжнародної попередньої експертизи; 

(ііі) рішенню, за ініціативою Асамблеї чи Виконавчого комітету, технічних проблем, особливо 
пов'язаних зі створенням єдиного Міжнародного пошукового органу. 

(4) Будь-яка Договірна держава і будь-яка зацікавлена міжнародна організація можуть в 
письмовій формі звертатися до Комітету з будь-яких питань, які належать до його компетенції. 

(5) Комітет може давати свої пропозиції та рекомендації Генеральному директору чи через його 
посередництво Асамблеї, Виконавчому комітету, всім чи окремим міжнародним пошуковим органам чи 
органам міжнародної попередньої експертизи, а також усім чи окремим відомствам, що одержують. 
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(6) (a) У будь-якому випадку Генеральний директор направляє Виконавчому комітету тексти всіх 
пропозицій і рекомендацій Комітету. Генеральному директору надається право коментувати ці тексти. 

(b) Виконавчий комітет може висловити свою думку по будь-якій пропозиції, будь-якій 
рекомендації чи по інших діях Комітету, а також доручити Комітету вивчити будь-яке питання, яке 
належить до його компетенції, і доповісти про це. Виконавчий комітет може вносити на розгляд 
Асамблеї, з відповідними коментарями, пропозиції, рекомендації і доповіді Комітету. 

(7) До утворення Виконавчого комітету посилання в пункті (6) на Виконавчий комітет вважаються 
посиланнями на Асамблею. 

(8) Подробиці процедури Комітету визначаються рішеннями Асамблеї. 

Стаття 57 
Фінанси 

(1) 

(a) Союз має бюджет. 

(b) Бюджет Союзу містить надходження та витрати суто Союзу, його внесок до бюджету витрат, 
спільних для Союзів, адміністрацію яких здійснює Організація. 

(c) Витратами, спільними для Союзів, вважаються такі, що не належать суто до даного Союзу, а 
одночасно до одного чи декількох інших Союзів, адміністрацію яких здійснює Організація. 
Частка Союзу в цих спільних витратах відповідає його зацікавленості в даних витратах. 

(2) Бюджет Союзу приймається з належним обліком вимог координації з бюджетами інших 
Союзів, адміністрацію яких здійснює Організація. 

(3) З урахуванням положень пункту (5) бюджет Союзу фінансується з наступних джерел: 

(і) мита і платежів за послуги, що надаються Міжнародним бюро, які належать до Союзу; 

(іі) надходжень від продажу публікацій Міжнародного бюро, які належать до Союзу, або від 
передачі прав на такі публікації; 

(ііі) дарувань, відказаних коштів і субсидій; 

(іv) ренти, відсотків і різноманітних інших доходів. 

(4) Розмір мита і платежів за послуги Міжнародного бюро, а також ціни його публікацій 
встановлюються з розрахунком того, щоб за нормальних обставин вони покривали всі витрати 
Міжнародного бюро по здійсненню адміністративних функцій, що належать до цього Договору. 

(5) 

(a) У разі якщо будь-який фінансовий рік закінчиться з дефіцитом, Договірні держави з 
урахуванням положень підпунктів (b) і (c) зобов'язані зробити внески для покриття цього 
дефіциту. 

(b) Розмір внеску кожної Договірної держави встановлюється Асамблеєю з відповідним 
урахуванням кількості міжнародних заявок, поданих кожним з них протягом відповідного 
року. 

(c) Якщо є інші джерела тимчасового покриття дефіциту чи будь-якої його частини, Асамблея 
може прийняти рішення перенести цей дефіцит на наступний рік і не вимагати від Договірних 
держав сплати внесків. 

(d) Якщо дозволяє фінансовий стан Союзу, Асамблея може прийняти рішення, щоб будь-які 
внески, зроблені відповідно до підпункту (a), були відшкодовані Договірним державам, які 
зробили ці внески. 

(e) Договірна держава, яка не сплатила свій внесок відповідно до підпункту (b) протягом двох 
років від дати, встановленої Асамблеєю, втрачає право голосу в будь-якому з органів Союзу. 

  Однак будь-який з цих органів може дозволити такій державі продовжувати користуватися 
правом голосу в цьому органі, якщо і до того часу, поки він переконаний, що прострочення 
платежу відбулося внаслідок виключних і неминучих обставин. 

(6) У разі, коли бюджет не прийнятий до початку нового фінансового періоду, то відповідно до 
порядку, передбаченого фінансовим регламентом, діє бюджет на рівні попереднього року. 

(7) 
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(a) Союз має фонд оборотних коштів, який складається з разового платежу, що вноситься 
кожною Договірною державою. Якщо фонд оборотних коштів стає недостатнім, Асамблея 
приймає міри для його збільшення. Якщо частина коштів цього фонду більше не потрібна, 
вона відшкодовується Договірним державам. 

(b) Розмір початкового платежу кожної Договірної держави у згаданий фонд чи її частка в 
збільшенні цього фонду встановлюються Асамблеєю на основі тих же принципів, що 
передбачені в пункті (5) (b). 

(c) Умови платежу встановлюються Асамблеєю за пропозицією Генерального директора і після 
того, як буде заслухана думка Координаційного комітету Організації. 

(d) Будь-яке відшкодування внесків повинно бути пропорційним сумам, сплаченим кожною 
Договірною державою, з урахуванням дат, коли вони сплачені. 

(8) 

(a) В угоді про штаб-квартиру, що укладається з державою, на території якої Організація має 
свою штаб-квартиру, передбачається, що у випадках, коли фонд оборотних коштів 
виявиться недостатнім, ця держава надає аванси. Сума цих авансів і умови, на яких вони 
надаються, у кожному випадку є предметом особливої угоди між цією державою і 
Організацією. Доти, доки така держава пов'язана зобов'язанням надавати аванси, вона має 
ex offіcіo одне місце в Асамблеї і у Виконавчому комітеті. 

(b) Як держава, згадана в підпункті (a), так і Організація мають право шляхом письмового 
повідомлення денонсувати зобов'язання про надання авансів. Денонсація набуває чинності 
через три роки після закінчення того року, в який було зроблено повідомлення. 

(9) Фінансова ревізія здійснюється відповідно до правил фінансового регламенту однією чи 
декількома Договірними державами або зовнішніми ревізорами, призначеними з їх згоди Асамблеєю. 

Стаття 58 
Інструкція 

(1) Інструкція, що додається до цього Договору, містить правила: 

(і) щодо вимог, за якими цей Договір спеціально посилається на Інструкцію чи спеціально 
передбачає, що вони встановлені чи будуть встановлені; 

(іі) щодо будь-яких адміністративних вимог, питань чи процедур; 

(ііі) щодо будь-яких подробиць, корисних для застосування положень цього Договору. 

(2) 

(a) Асамблея має право вносити поправки до Інструкції. 

(b) З урахуванням положень пункту (3) поправки приймаються більшістю у три четверті поданих 
голосів. 

(3) 

(a) Інструкція визначає правила, що можуть бути змінені: 

(і) тільки одноголосним рішенням, чи 

(іі) тільки за умови, що не заперечує жодна Договірна держава, національне відомство 
якої діє як Міжнародний пошуковий орган чи Орган міжнародної попередньої 
експертизи, а в разі, коли обов'язки такого Органу виконує міжурядова організація, не 
заперечує Договірна держава-член цієї організації, уповноважена на це іншими 
державами-членами в рамках відповідної інстанції даної міжурядової організації. 

(b) Нерозповсюдження в майбутньому вимог, що застосовуються, на такі правила буде 
вимагати виконання умов, передбачених у підпунктах (a) (і) або (a) (іі) відповідно. 

(c) Розповсюдження в майбутньому на будь-яке правило вимог, передбачених у підпункті (a), 
буде вимагати одноголосного рішення. 

(4) Інструкція передбачає розробку Генеральним директором Адміністративної інструкції під 
контролем Асамблеї. 

(5) У разі розходжень між положеннями цього Договору та Інструкції застосовуються положення 
Договору. 
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Розділ VІ 
Вирішення спорів 

Стаття 59 
Вирішення спорів 

З урахуванням положень статті 64 (5) будь-який спір між двома чи декількома Договірними 
державами, які стосуються тлумачення або застосування цього Договору чи Інструкції, не вирішений 
шляхом переговорів, може бути переданий будь-якою зацікавленою державою до Міжнародного суду 
шляхом подання заяви відповідно до Статуту Суду, якщо тільки зацікавлені держави не домовляться 
про інший спосіб урегулювання спору. Договірна держава, що подає заяву, повинна повідомити 
Міжнародне бюро про суперечку, передану на розгляд Суду; 

Міжнародне бюро повинне повідомити про це інші Договірні держави. 

Розділ VІІ 
Перегляд і поправки 

Стаття 60 
Перегляд Договору 

(1) Цей Договір може переглядатись час від часу на спеціальних конференціях Договірних 
держав. 

(2) Рішення про скликання конференцій по перегляду приймається Асамблеєю. 

(3) Будь-яка міжурядова організація, призначена Міжнародним пошуковим органом чи Органом 
міжнародної попередньої експертизи, допускається на засідання конференції по перегляду як 
спостерігач. 

(4) Поправки до статей 53 (5), (9) і (11), 54, 55 (4) - (8), 56 і 57 можуть бути прийняті чи на 
конференції по перегляду, чи відповідно до положень статті 61. 

Стаття 61 
Поправки до деяких положень Договору 

(1) 

(a) Пропозиції про внесення поправок до статей 53 (5), (9) та (11), 54, 55 (4) - (8), 56 і 57 можуть 
бути зроблені будь-якою державою-членом Асамблеї, Виконавчим комітетом чи 
Генеральним директором. 

(b) Такі пропозиції направляються Генеральним директором Договірним державам щонайменше 
за шість місяців до розгляду їх Асамблеєю. 

(2) 

(a) Поправки до статей, передбачених у пункті (1), приймаються Асамблеєю. 

(b) Для прийняття поправок вимагається більшість в три чверті поданих голосів. 

(3) 

(a) Будь-яка поправка до статей, передбачених у пункті (1), набуває чинності через місяць після 
того, як письмові повідомлення про її прийняття, здійснені відповідно до конституційної 
процедури кожної держави, одержані Генеральним директором від трьох чвертей держав, 
що були членами Асамблеї під час прийняття нею цієї поправки. 

(b) Будь-яка поправка до зазначених статей, прийнята таким чином, обов'язкова для всіх 
держав, що є членами Асамблеї під час набуття поправкою чинності; проте будь-яка 
поправка, що збільшує фінансові обов'язки Договірних держав, є обов'язковою лише для тих 
держав, що повідомили про прийняття ними такої поправки. 

(c) Будь-яка поправка, прийнята відповідно до положень підпункту (a), обов'язкова для всіх 
держав, що стають членами Асамблеї після дати, на яку згадана поправка набула чинності 
відповідно до положень підпункту (a). 
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Розділ VІІІ 
Заключні положення 

Стаття 62 
Участь у Договорі 

(1) Будь-яка держава-член Міжнародного союзу по охороні промислової власності може стати 
учасницею цього Договору шляхом: 

(і) підписання Договору з наступною здачею на зберігання ратифікаційної грамоти чи 

(іі) здачі на зберігання акта про приєднання до Договору. 

(2) Ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному 
директорові. 

(3) Положення статті 24 Стокгольмського акта Паризької конвенції про охорону промислової 
власності застосовуються до цього Договору. 

(4) Пункт (3) ні в якому разі не повинен тлумачитись як такий, що означає мовчазне визнання або 
прийняття будь-якою Договірною державою фактичного положення щодо території, до якої цей Договір 
застосовується іншою Договірною державою в міру зазначеного пункту. 

Стаття 63 
Набуття Договором чинності 

(1) 

(a) З урахуванням положень пункту (3) цей Договір набуває чинності через три місяці після того, 
як вісім держав здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання, за 
умови, що принаймні чотири держави з восьми задовольняють будь-якій з наступних вимог: 

(і) кількість заявок, поданих в такій державі, згідно з останніми щорічними статистичними 
даними, опублікованими Міжнародним бюро, перевищила 40 000; 

(іі) громадяни такої держави чи особи, що проживають у цій державі, подали, згідно з 
останніми щорічними статистичними даними, опублікованими Міжнародним бюро, 
принаймні 1000 заявок до будь-якої зарубіжної країни; 

(ііі) національне відомство такої держави одержало, згідно з останніми щорічними 
статистичними даними, опублікованими Міжнародним бюро, принаймні 10 000 заявок 
від громадян зарубіжних країн чи осіб, що проживають в цих країнах. 

(b) Для цілей цього пункту термін "заявки" не містить заявки на корисні моделі. 

(2) З урахуванням положень пункту (3) будь-яка держава, що не стала учасницею цього Договору 
на дату набуття ним чинності відповідно до пункту (1), стає зв'язаною положеннями цього Договору по 
закінченні трьох місяців після здачі нею на зберігання ратифікаційної грамоти чи акта про приєднання. 

(3) Положення розділу ІІ і положення Інструкції, яка додається до цього Договору, що пов'язані з 
ними, застосовуються, однак, лише від дати, на яку три держави, кожна з яких задовольняє принаймні 
одній з трьох вимог, перелічених у пункті (1), стали учасницями цього Договору, не зробивши 
застереження, передбаченого в статті 64 (1), про те, що вони не вважають себе пов'язаними 
положеннями розділу ІІ. Ця дата, проте, не повинна бути більш ранньою, ніж дата набуття чинності 
Договором відповідно до пункту (1). 

Стаття 64 
Застереження 

(1) 

(a) Будь-яка держава може заявити, що вона не вважає себе пов'язаною положеннями розділу 
ІІ. 

(b) Держави, що роблять застереження згідно з підпунктом (a), не будуть пов'язані положеннями 
розділу ІІ і положеннями Інструкції, які належать до них. 

(2) 

(a) Будь-яка держава, що не зробила застереження відповідно до пункту (1) (a), може заявити, 
що: 
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(і) вона не вважає себе пов'язаною положеннями статті 39 (1) щодо подання копії 
міжнародної заявки та її перекладу (як встановлено); 

(іі) обов'язок щодо відстрочки розгляду міжнародної заявки на національній стадії, 
передбачений положеннями статті 40, не перешкоджає публікації міжнародної заявки 
або її перекладу національним відомством даної держави чи при посередництві цього 
відомства. При цьому, однак, розуміється, що така держава не звільняється від 
обмежень, передбачених в статтях 30 і 38. 

(b) Держави, що роблять таке застереження, будуть пов'язані зазначеними положеннями 
відповідно до їх заяв. 

(3) 

(a) Будь-яка держава може заявити, що в тих випадках, коли це стосується даної держави, 
міжнародна публікація міжнародної заявки не вимагається. 

(b) Якщо до закінчення 18 місяців з дати пріоритету міжнародна заявка містить вказівку лише 
таких держав, що зробили застереження відповідно до підпункту (a), міжнародна заявка не 
публікується, як це передбачено статтею 21 (2). 

(c) Однак і в разі застосування положень підпункту (b) міжнародна заявка публікується 
Міжнародним бюро: 

(і) на прохання заявника, як передбачено в Інструкції; 

(іі) негайно після публікації національної заявки чи патенту, заснованих на міжнародній 
заявці, національним відомством зазначеної держави чи від його імені, коли ця 
держава зробила заяву відповідно до підпункту (a), але не раніше 18 місяців від дати 
пріоритету. 

(4) 

(a) Будь-яка держава, національне законодавство якої передбачає вплив своїх патентів на 
рівень техніки від дати, що передує даті публікації, але не прирівнює для цілей визначення 
рівня техніки дату пріоритету, заявленого згідно з Паризькою конвенцією про охорону 
промислової власності ( 995_123 ), до дати фактичного подання заявки до цієї держави, 
може заявити, що подання поза межами цієї держави міжнародної заявки, що містить її 
вказівку, не прирівнюється для цілей визначення рівня техніки до фактичного подання 
міжнародної заявки до цієї держави. 

(b) Будь-яка держава, що робить застереження відповідно до підпункту (a), в цій частині не 
пов'язана положеннями статті 11 (3). 

(c) Будь-яка держава, що робить застереження згідно з підпунктом (a), повинна одночасно 
повідомити в письмовому вигляді, з якої дати і за яких умов стає дійсним в даній державі 
вплив на рівень техніки будь-якої міжнародної заявки, що містить його вказівку. Це 
повідомлення може бути змінено в будь-який час шляхом повідомлення, що направляється 
Генеральному директорові. 

(5) Будь-яка держава може заявити, що вона не вважає себе пов'язаною положеннями статті 59. 
У разі будь-якого спору між будь-якою Договірною державою, яка зробила таке застереження, і будь-
якою іншою Договірною державою положення статті 59 не застосовуються. 

(6) 

(a) Будь-яке застереження щодо цієї статті повинне бути зроблене в письмовому вигляді. Воно 
може бути зроблене під час підписання цього Договору, під час здачі на зберігання 
ратифікаційної грамоти чи акта про приєднання або, за виключенням випадку, 
передбаченого в пункті (5), в будь-який пізніший час шляхом повідомлення, направленого 
Генеральному директорові. В разі такого повідомлення застереження набуває чинності через 
шість місяців від дати, на яку Генеральний директор одержав повідомлення, і не 
поширюється на міжнародні заявки, подані до закінчення цього шестимісячного строку. 

(b) Будь-яке застереження, зроблене відповідно до цієї статті, може бути вилучене в будь-який 
час шляхом повідомлення, направленого Генеральному директорові. Таке вилучення 
набуває чинності через три місяці від дати, на яку Генеральний директор одержав 
повідомлення, і в разі вилучення застереження, зробленого згідно з пунктом (3), не 
поширюється на міжнародні заявки, подані до закінчення цього тримісячного строку.  (7) Цей 
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Договір не допускає інших застережень, крім застережень, передбачених у пунктах з (1) по 
(5). 

Стаття 65 
Поступове застосування Договору та Інструкції 

(1) Якщо угода з яким-небудь Міжнародним пошуковим органом чи Органом міжнародної 
попередньої експертизи передбачає тимчасове обмеження кількості чи виду міжнародних заявок, які 
такий Орган зобов'язується розглядати, Асамблея приймає заходи, необхідні для поступового 
застосування цього Договору та Інструкції щодо певних категорій міжнародних заявок. Це положення 
поширюється також на прохання про проведення пошуку міжнародного типу згідно зі статтею 15 (5). 

(2) Асамблея встановлює дати, починаючи з яких з урахуванням положень пункту (1) можуть 
подаватися міжнародні заявки та вимоги на проведення міжнародної попередньої експертизи. Ці дати не 
повинні бути пізніше шести місяців після набуття чинності цим Договором, згідно з положеннями статті 
63 (1), або початку застосування розділу ІІ, згідно з положеннями статті 63 (3) відповідно. 

Стаття 66 
Денонсація 

(1) Будь-яка Договірна держава може денонсувати цей Договір шляхом повідомлення, 
направленого Генеральному директорові. 

(2) Денонсація набуває чинності через шість місяців від дня одержання повідомлення 
Генеральним директором. Вона не припиняє дії міжнародної заявки в державі, що денонсує, якщо до 
закінчення цього шестимісячного строку міжнародна заявка була подана і, в разі вибору денонсуючої 
держави, цей вибір був уже зроблений. 

Стаття 67 
Підписання та мови 

(1) 

(a) Цей Договір підписується в одному примірнику на англійській і французькій мовах, причому 
обидва тексти цілком автентичні. 

(b) Офіційні тексти виробляються Генеральним директором, після консультації із зацікавленими 
урядами, на іспанській, німецькій, португальській, російській та японській мовах, а також на 
інших мовах, що визначить Асамблея. 

(2) Цей Договір відкритий для підписання у Вашингтоні до 31 грудня 1970 року. 

Стаття 68 
Функції депозитарію 

(1) Оригінальний текст цього Договору, після того як він буде закритий для підписання, здається 
на зберігання Генеральному директорові. 

(2) Генеральний директор направляє дві копії цього Договору та Інструкції, що додається до 
нього, належним чином завірені ним, урядам усіх держав-членів Паризької конвенції про охорону 
промислової власності і, на запит, урядові будь-якої іншої держави. 

(3) Генеральний директор реєструє цей Акт у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй. 

(4) Генеральний директор направляє дві копії будь-якої поправки до цього Договору та Інструкції, 
належним чином завірені ним, урядам усіх Договірних держав і, на запит, урядові будь-якої іншої 
держави. 

Стаття 69 
Повідомлення 

Генеральний директор повідомляє уряди всіх держав-членів Паризької конвенції про охорону 
промислової власності: 

(і) про підписання відповідно до статті 62; 

(іі) про здачу на зберігання ратифікаційних грамот і актів про приєднання відповідно до статті 
62; 
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(ііі) про дату набуття чинності цим Договором і дату, з якої починає застосовуватися розділ ІІ 
відповідно до статті 63 (3); 

(іv) про будь-які застереження, зроблені відповідно до статті 64 (1) - (5); 

(v) про вилучення будь-яких застережень, здійснене відповідно до статті 64 (6) (b); 

(vі) про денонсації, одержані відповідно до статті 66, і (vіі) про будь-які заяви, зроблені 
відповідно до статті 31 (4). 
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Инструкция к договору о патентной кооперации (PCT) 

(текст, имеющий силу с 1 апреля 2005 года) 

ЧАСТЬ А 
ВВОДНЫЕ ПРАВИЛА 

Правило 1 
Сокращенные выражения 

1.1 Значение сокращенных выражений 

(a) В настоящей Инструкции слово «Договор» означает Договор о патентной кооперации. 

(b) В настоящей Инструкции слова «глава» и «статья» относятся к определенной главе или 
статье Договора. 

Правило 2 
Толкование некоторых слов 

2.1 «Заявитель» 

Слово «заявитель» должно пониматься также как лицо, означающее агента или иного 
представителя заявителя, за исключением случаев, когда из формулировки, из существа положения или 
из контекста, в котором это слово употребляется, явно следует иное толкование, как, например, в 
случае, когда в положении содержится ссылка на гражданство или местожительство заявителя. 

2.2 «Агент» 

Слово «агент» должно пониматься как означающее агента, назначенного в соответствии с 
правилом 90.1, если из формулировки, из существа положения или из контекста, в котором это слово 
употребляется, явно не следует иное толкование. 

2.2bis«Общий представитель» 

Выражение «общий представитель» должно пониматься как означающее заявителя, 
назначенного или считающегося общим представителем в соответствии с правилом 90.2 

2.3 «Подпись» 

Если национальное законодательство, применяемое Получающим ведомством, или 
компетентным Международным поисковым органом, или Органом международной предварительной 
экспертизы, требует использования печати вместо подписи, слово «подпись» следует понимать как 
означающее «печать» для целей этого ведомства или этого органа. 

ЧАСТЬ В 
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГЛАВЕ I ДОГОВОРА 

Правило 3 
Заявление (форма) 

3.1 Форма заявления 

Заявление представляется на типографском бланке или в виде компьютерной распечатки. 

3.2 Получение бланков 

Типографские бланки предоставляются заявителям бесплатно Получающим ведомством или, по 
просьбе этого ведомства, Международным бюро. 

3.3 Контрольный перечень 

(a) Заявление содержит перечень, в котором указывается: 

(i) общее количество листов международной заявки и количество листов каждого 
элемента международной заявки: заявления, описания (с отдельным указанием числа 
листов части описания, содержащей перечень последовательностей), формулы 
изобретения, чертежей, реферата; 
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(ii) в необходимых случаях наличие в международной заявке при ее подаче доверенности 
(т.е. документа о назначении агента или общего представителя), копии общей 
доверенности, приоритетного документа, перечня последовательностей в электронной 
форме, документа, относящегося к уплате пошлин, или любого другого документа 
(который должен быть указан в контрольном перечне); 

(iii) номер фигуры чертежа, которая, по предложению заявителя, должна сопровождать 
публикуемый реферат; в исключительных случаях заявитель может предложить более 
одной фигуры. 

(b) Перечень составляется заявителем, а если он не сделал этого, Получающее ведомство 
делает необходимые пометки, за исключением указания номера фигуры, упомянутого в 
пункте (a)(iii). 

3.4 Подробности 

С учетом положений правила 3.3 подробности, касающиеся типографского бланка заявления и 
заявления в виде компьютерной распечатки, устанавливаются Административной инструкцией. 

Правило 4 
Заявление (содержание) 

4.1 Обязательное и необязательное содержание; подпись 

(a) Заявление должно содержать: 

(i) ходатайство; 

(ii) название изобретения; 

(iii) сведения о заявителе и об агенте, если таковой имеется; 

(iv) сведения об изобретателе, если национальное законодательство по крайней мере 
одного из указанных государств требует упоминания имени изобретателя при подаче 
национальной заявки. 

(b) Заявление в соответствующих случаях должно содержать: 

(i) притязание на приоритет; 

(ii) ссылку на любой предшествующий международный поиск, поиск международного типа 
или иной поиск; 

(iii) ссылку на основную заявку или на основной патент; 

(iv) указание компетентного Международного поискового органа, выбранного заявителем. 

(c) Заявление может содержать: 

(i) сведения об изобретателе, даже если ни в одном из указанных государств 
национальное законодательство не требует упоминания имени изобретателя при 
подаче национальной заявки; 

(ii) просьбу Получающему ведомству подготовить и переслать приоритетный документ в 
Международное бюро, если заявка, чей приоритет испрашивается, была подана в 
национальное ведомство или межправительственный орган, которые являются 
Получающим ведомством, 

(iii) декларации, как предусмотрено в правиле 4.17. 

(d) Заявление должно быть подписано. 

4.2 Ходатайство 

Ходатайство должно быть следующего содержания и формулироваться предпочтительно 
следующим образом: «Нижеподписавшийся просит, чтобы настоящая международная заявка 
рассматривалась в соответствии с Договором о патентной кооперации». 

4.3 Название изобретения 

Название изобретения должно быть кратким (предпочтительно от двух до семи слов на 
английском языке или в переводе на английский язык) и точным. 
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4.4 Имена и адреса 

(a) Имена физических лиц указываются фамилией и именем, причем фамилия указывается 
перед именем. 

(b) Названия юридических лиц указываются их полным официальным наименованием. 

(c) Адреса указываются таким образом, чтобы удовлетворять обычным требованиям быстрой 
почтовой доставки по этому адресу, и в любом случае содержат все необходимые сведения 
об административных единицах, включая номер дома, если таковой имеется. В тех случаях, 
когда национальное законодательство указанного государства не требует указывать номер 
дома, отсутствие такого указания не влечет за собой каких-либо последствий в этом 
государстве. Для обеспечения оперативной связи с заявителем рекомендуется указывать 
номера телетайпа, телефона и факса или соответствующую информацию о других 
подобных средствах связи с заявителем или, в соответствующих случаях, с агентом или 
общим представителем. 

(d) Для каждого заявителя, изобретателя или агента может быть указан только один адрес, за 
исключением тех случаев, когда не назначен агент, представляющий заявителя или всех 
заявителей, если их несколько, и когда заявитель или, если имеется несколько заявителей, 
общий представитель может указать в дополнение к любому другому адресу, приведенному 
в заявлении, также адрес, по которому должны направляться уведомления. 

4.5 Заявитель 

(a) В заявлении указываются: 

(i) имя, 

(ii) адрес и 

(iii) гражданство и местожительство заявителя, а если заявителей несколько, то каждого из 
них. 

(b) Гражданство заявителя указывается названием государства, гражданином которого он 
является. 

(c) Местожительство заявителя указывается названием государства, в котором он проживает. 

(d) Для разных указанных государств в заявлении могут быть названы разные заявители. В 
подобном случае в заявлении называются заявитель или заявители для каждого указанного 
государства или группы указанных государств. 

(е) Если заявитель регистрируется национальным ведомством, которое действует, как 
Получающее ведомство, заявление может содержать указание номера или другого 
обозначения, под которым зарегистрирован заявитель. 

4.6 Изобретатель 

(a) Если применяется правило 4.1(а)(v) или (с)(i), то в заявлении указывается имя и адрес 
изобретателя, а если изобретателей несколько, то каждого из них. 

(b) Если заявитель является изобретателем, в заявлении вместо указания в соответствии с 
пунктом (a) содержится соответствующее утверждение. 

(с) В заявлении могут называться различные лица в качестве изобретателей для разных 
указанных государств, если требования национальных законодательств указанных 
государств в этом отношении не являются одинаковыми. В таком случае в заявлении 
содержится отдельное утверждение для каждого указанного государства или группы 
государств, в которых определенное лицо или то же самое лицо считается изобретателем 
или в которых определенные лица или те же самые лица считаются изобретателями. 

4.7 Агент 

(a) Если назначается агент, то это указывается в заявлении, и приводятся имя и адрес агента. 

(b) Если агент регистрируется национальным ведомством, которое действует как Получающее 
ведомство, заявление может содержать указание номера или другого обозначения, под 
которым зарегистрирован агент. 

4.8 Общий представитель 

Если назначается общий представитель, то это указывается в заявлении. 
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4.9 Указание государств; виды охраны; национальный и региональный патенты 

(a) Подача заявления означает: 

(i) указание всех Договаривающихся государств, связанных Договором на дату 
международной подачи; 

(ii) что по международной заявке в отношении каждого указанного государства, к которому 
применима статья 43 или 44, испрашивается каждый допустимый вид охраны путем 
указания данного государства; 

(iii) что по международной заявке в отношении каждого указанного государства, к которому 
применима статья 45(1), испрашивается региональный патент, а также, если не 
применима статья 45(2), национальный патент. 

(b) Несмотря на параграф (a)(i), если на 1 октября 2002 года национальное законодательство 
Договаривающегося государства предусматривает, что подача международной заявки, 
содержащей указание данного государства и притязание на приоритет предшествующей 
национальной заявки, действующей в этом государстве, влечет за собой прекращение 
действия предшествующей национальной заявки с теми же последствиями, что и отзыв 
предшествующей национальной заявки, в любом заявлении, до тех пор, пока действует 
вышеуказанное положение национального законодательства, может быть отмечено, что 
указание данного государства не делается, при условии, что указанное ведомство 
информировало Международное Бюро до 1 января 2003 года, что данный параграф 
применим в отношении указаний данного государства. Полученная информация 
незамедлительно публикуется Международным Бюро в Бюллетене.

 1 
 

4.10 Притязание на приоритет
 2 

 

(a) Любое заявление, упомянутое в статье 8(1) («притязание на приоритет»), может 
испрашивать приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, поданных либо в 
одной, либо в отношении одной из стран - участниц Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности, или в одной, либо в отношении одной из стран членов 
Всемирной торговой организации, которая не является участницей Конвенции. Любое 
притязание на приоритет с учетом правила 26

bis
 излагается в заявлении к заявке; оно 

содержит утверждение о том, что испрашивается приоритет предшествующей заявки и 
указывает: 

(i) дату, на которую предшествующая заявка была подана, которая является датой, 
приходящейся на 12-месячный период, предшествующий дате международной подачи; 

(ii) номер предшествующей заявки; 

(iii) если предшествующая заявка является национальной, страну - участницу Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности или страну - члена Всемирной 
торговой организации, которая не является участницей Конвенции, в которой заявка 
была подана; 

(iv) если предшествующая заявка является региональной, орган, на который согласно 
применимому региональному патентному договору возложена выдача региональных 
патентов; 

(v) если предшествующая заявка является международной, Получающее ведомство, в 
которое была подана заявка; 

(b) В дополнение к любому указанию, предусмотренному в соответствии с пунктами (а)(iv) или 
(v): 

(i) если предшествующая заявка является региональной или международной, в 
притязании на приоритет может быть указана одна или несколько стран - участниц 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в отношении которых 
была подана предшествующая заявка; 

(ii) в если предшествующая заявка является региональной и, по крайней мере, одна из 
стран - участниц регионального патентного договора не является ни участницей 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ни членом Всемирной 
торговой организации, в притязании на приоритет указывается, по крайней мере, одна 
страна - участница Конвенции или член Всемирной торговой организации, в отношении 
которой эта предшествующая заявка была подана. 
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(c) Для целей параграфов (а) и (b) статья 2 (vi) не применяется. 

(d) Если на 29 сентября 1999 года параграфы (a) и (b) с изменениями, начавшими действовать 
с 1 января 2000 года, не отвечают требованиям национального законодательства, 
применяемого указанным ведомством, то эти параграфы продолжают применяться в 
редакции, действовавшей до 31 декабря 1999 года, и после этой даты в отношении данного 
указанного ведомства до тех пор, пока измененные параграфы будут оставаться 
несовместимыми с законом, при условии, что указанное ведомство соответственно 
информировало Международное бюро до 31 октября 1999 года. Полученная информация 
незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.

 3  

4.11 Ссылка на предшествующий поиск, продолжение или частичное продолжение, 
основную заявку или основной охранный документ 

(a) Если:  

(i) по заявке ранее запрашивался международный поиск или поиск международного типа в 
соответствии со статьей 15(5); 

(ii) заявитель желает, чтобы Международный поисковый орган полностью или частично 
основывал отчет о поиске на результатах поиска, не являющегося международным 
поиском или поиском международного типа и проведенного национальным ведомством 
или межправительственной организацией, являющимися Международным поисковым 
органом, компетентным в отношении данной международной заявки; 

(iii) заявитель намерен заявить в соответствии с правилом 49
bis.1(a) или (b) о своем 

желании, чтобы его международная заявка рассматривалась в каком-либо указанном 
государстве как заявка на дополнительный патент, дополнительное свидетельство, 
дополнительное авторское свидетельство или дополнительное свидетельство о 
полезности; или 

(iv) заявитель намерен заявить в соответствии с правилом 49
bis

. 1(d) о своем желании, 
чтобы его международная заявка рассматривалась в каком-либо указанном государстве 
как заявка в продолжение или частичное продолжение предшествующей заявки; в 
заявлении это должно быть оговорено и, в зависимости от ситуации, должны быть 
приведены сведения о заявке, в отношении которой проводился предшествующий 
поиск, или этот поиск должен быть идентифицирован каким-либо иным образом, или 
должны быть приведены сведения о соответствующей основной заявке или основном 
патенте, или ином основном охранном документе. 

(b) Включение в заявление пожеланий в соответствии с параграфами (a)(iii) или (iv) не влияет 
на действие правила 4.9. 

4.12, 4.13 и 4.14 [ Изъяты]  

4.14
bis Выбор Международного поискового органа 

Если компетентными в проведении поиска по международной заявке являются два или более 
Международных поисковых органа, заявитель должен назвать в заявлении выбранный им 
Международный поисковый орган. 

4.15 Подпись 

(a) С учетом положений пункта (b) заявление должно быть подписано заявителем или, при 
наличии нескольких заявителей, всеми заявителями. 

(b) Если два или более заявителей подают международную заявку, в которой указано 
государство, чье национальное законодательство предусматривает подачу национальных 
заявок изобретателями, и если заявитель для этого указанного государства, являющийся 
изобретателем, отказался подписать заявление, или не может быть обнаружен, или с ним 
не установлена связь после должных усилий, заявление может быть не подписано этим 
заявителем, если оно подписано, по крайней мере, одним заявителем и сопровождается 
разъяснениями по поводу отсутствия соответствующей подписи, которое бы удовлетворяло 
Получающее ведомство. 

4.16 Транслитерация или перевод определенных слов 

(a) Если какое-либо имя или адрес написаны буквами, отличающимися от букв латинского 
алфавита, они также указываются буквами латинского алфавита посредством простой 
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транслитерации или посредством перевода на английский язык. Заявитель решает, какие 
слова будут просто транслитерированы, а какие - переведены. 

(b) Название любой страны, написанное буквами, отличающимися от букв латинского 
алфавита, также указывается на английском языке. 

4.17 Декларации, относящиеся к национальным требованиям, упомянутым в правиле 
51

bis.1(a)(i)-(v) 

Заявление может, для целей национального законодательства, применяемого в одном или 
более указанных государств, содержать одну или более из следующих деклараций, сформулированных, 
как предписано Административной инструкцией: 

(i) декларацию, касающуюся личности изобретателя, как оговорено в правиле 51
bis

.1(a)(i); 

(ii) декларацию, касающуюся права заявителя на международную дату подачи подавать заявку 
на патент и получать патент, как оговорено в правиле 51bis.1(a)(ii); 

(iii) декларацию, касающуюся права заявителя на международную дату подачи испрашивать 
приоритет предшествующей заявки, как оговорено в правиле 51

bis
.1(a)(iii); 

(iv) декларацию об авторстве на изобретение, как оговорено в правиле51bis.1(a)(iv), которая 
подписывается, как предписано Административной инструкцией; 

(v) декларацию, касающуюся не порочащих новизну раскрытий или исключений в отношении 
новизны, как оговорено в правиле 51

bis
.1(a)(v). 

4.18 Дополнительные сведения 

(а) Заявление не должно содержать иных сведений, чем те, которые определены в правилах 
4.1 – 4.17, при условии, что Административная инструкция может допускать, но не обязать, 
включение в заявление дополнительных сведений, определенных в Административной 
инструкции. 

(b) Если заявление содержит сведения иные, чем определено в правилах 4.1 – 4.17, или 
разрешено согласно параграфу (а) Административной инструкцией, Получающее ведомство 
исключает ex officio эти дополнительные сведения. 

Правило 5 
Описание изобретения 

5.1 Порядок составления описания 

(a) Описание начинается с приведенного в заявлении названия изобретения. Далее в описании: 

(i) указывается область техники, к которой относится изобретение; 

(ii) указывается предшествующий уровень техники, который в той степени, в какой это 
известно заявителю, может считаться полезным для понимания изобретения, 
проведения поиска и экспертизы изобретения; желательно, чтобы описание содержало 
ссылки на документы, отражающие этот уровень; 

(iii) раскрывается заявленное изобретение таким образом, чтобы можно было понять 
техническую задачу (даже если она не изложена четко как таковая) и ее решение, а 
также раскрывается положительный эффект изобретения, если таковой имеется, со 
ссылкой на предшествующий уровень техники; 

(iv) кратко описываются фигуры чертежей, если таковые имеются; 

(v) излагается, по крайней мере, лучший из предполагаемых заявителем вариантов 
осуществления заявленного изобретения; это делается в виде примеров там, где это 
возможно, и со ссылками на чертежи, если таковые имеются; если национальное 
законодательство указанного государства не требует изложения лучшего варианта, а 
удовлетворяется изложением любого варианта (независимо от того, является ли он 
лучшим или нет), отсутствие изложения лучшего варианта не должно иметь 
последствий в этом государстве; 

(vi) ясно указывается, когда это не является очевидным из описания или характера 
изобретения, каким образом изобретение может быть использовано в промышленности, 
а также каким образом оно может быть изготовлено и применено или, если оно может 
быть только применено, каким образом оно может быть применено; термин 
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«промышленность» понимается в самом широком смысле, как это определено 
Парижской конвенцией по охране промышленной собственности. 

(b) Способ и порядок изложения, определенные пунктом (а), соблюдаются всегда, за 
исключением случаев, когда из-за характера изобретения иной способ или порядок 
изложения будет способствовать лучшему пониманию и более краткому изложению. 

(c) С учетом положений пункта (b) желательно, чтобы каждому разделу описания, указанному в 
пункте (а), предшествовал соответствующий заголовок, как это предлагается в 
Административной инструкции. 

5.2 Раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот 

(а) Если международная заявка включает раскрытие одной или нескольких 
последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, описание изобретения содержит 
перечень этих последовательностей, который соответствует стандарту, предусмотренному в 
Административной инструкции, и который представлен как отдельная часть описания в 
соответствии с этим стандартом. 

(b) Если часть описания, содержащая перечень последовательностей, содержит какой-либо 
свободный текст, как определено в стандарте, предусмотренном в Административной 
инструкции, этот свободный текст приводится и в основной части описания на языке 
описания изобретения. 

Правило 6 
Формула изобретения 

6.1 Количество и нумерация пунктов формулы 

(a) Количество пунктов формулы должно быть разумным с учетом характера заявляемого 
изобретения. 

(b) Если имеется несколько пунктов формулы, они последовательно нумеруются арабскими 
цифрами. 

(c) Порядок нумерации пунктов, в случае изменений, вносимых в формулу, определяется 
Административной инструкцией. 

6.2 Ссылки на другие элементы международной заявки 

(a) Формула не должна содержать ссылок на описание или чертежи в отношении технических 
признаков изобретения, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо. В 
частности, она не должна содержать таких ссылок, как, например, «как описано в части... 
описания» или «как показано на фигуре... чертежей». 

(b) Если международная заявка содержит чертежи, желательно, чтобы технические признаки, 
упомянутые в формуле, сопровождались относящимися к ним ссылочными обозначениями. 
Ссылочные обозначения, в случае их использования, желательно заключать в скобки. Если 
ссылочные обозначения не способствуют более быстрому пониманию формулы, их не 
следует делать. Ссылочные обозначения могут быть изъяты указанным ведомством для 
целей публикации этим ведомством. 

6.3 Принцип составления формулы 

(a) Объект изобретения, на который испрашивается охрана, определяется терминами 
технических признаков изобретения. 

(b) В случае, когда это уместно, формула содержит: 

(i) часть, указывающую те технические признаки изобретения, которые необходимы для 
определения заявляемого объекта, но которые в совокупности являются частью 
предшествующего уровня техники; 

(ii) отличительную часть, начинающуюся словами «отличающийся тем, что», 
«характеризующийся тем, что», «усовершенствование которого заключаются в том, 
что» или какими-либо другими аналогичными словами и конкретно указывающую 
технические признаки, на которые в сочетании с признаками, приведенными в 
подпункте (i), испрашивается охрана. 
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(c) Если национальное законодательство указанного государства не требует, чтобы формула 
составлялась так, как это предусмотрено в пункте (b), несоблюдение этого принципа 
составления формулы не имеет последствия в этом государстве при условии, что 
фактически примененный принцип составления формулы удовлетворяет требованиям 
национального законодательства этого государства. 

6.4 Зависимые пункты формулы 

(a) Любой пункт формулы, который включает все признаки одного или нескольких других 
пунктов (пункт в зависимой форме, в дальнейшем именуемый как «зависимый пункт»), 
содержит ссылку, по возможности в самом начале, на другой пункт или пункты, а затем 
указывает дополнительно заявляемые признаки. Любой зависимый пункт, который 
ссылается более чем на один другой пункт («пункт формулы, содержащий множественную 
зависимость»), ссылается на такие пункты только в виде альтернативы. Пункты формулы, 
содержащие множественную зависимость, не должны служить основанием для других 
пунктов формулы, также содержащих множественную зависимость. Если национальное 
законодательство национального ведомства, действующего в качестве Международного 
поискового органа, не допускает, чтобы пункты формулы, содержащие множественную 
зависимость, составлялись иначе, чем это предусмотрено в двух предыдущих 
предложениях, на несоблюдение этого принципа составления формулы может быть указано 
в замечаниях в соответствии со статьей 17(2)(b) в отчете о международном поиске. 
Несоблюдение этого принципа составления формулы не имеет последствий в указанном 
государстве, если фактически примененный принцип составления формулы удовлетворяет 
требованиям национального законодательства этого государства. 

(b) Считается, что любой зависимый пункт формулы включает все признаки, содержащиеся в 
пункте, на который он ссылается, или, если зависимый пункт является пунктом, 
содержащим множественную зависимость, он включает все признаки, содержащиеся в 
конкретном пункте, вместе с которым он рассматривается. 

(c) Все зависимые пункты формулы, ссылающиеся на единственный предшествующий пункт, и 
все зависимые пункты формулы, ссылающиеся на несколько предшествующих пунктов, 
группируются вместе, насколько это возможно и наиболее целесообразным образом. 

6.5 Полезные модели 

Любое указанное государство, в котором испрашивается охрана полезной модели на основе 
международной заявки, может применять положения своего национального законодательства в 
отношении полезных моделей вместо правил 6.1 - 6.4 в части вопросов, регулируемых этими 
правилами, как только началось рассмотрение международной заявки в данном государстве, при 
условии, что заявителю предоставляется по меньшей мере два месяца после истечения 
соответствующего срока согласно статье 22 для того, чтобы привести свою заявку в соответствие с 
требованиями упомянутых положений национального законодательства. 

Правило 7 
Чертежи 

7.1 Схемы и диаграммы 

Схемы и диаграммы считаются чертежами. 

7.2 Срок 

Срок, упомянутый в статье 7(2)(ii), должен быть разумным с учетом обстоятельств, но в любом 
случае не должен составлять менее двух месяцев с даты письменного предложения о представлении 
чертежей или дополнительных чертежей согласно указанному положению. 

Правило 8 
Реферат 

8.1 Содержание и форма реферата  

(a) Реферат должен содержать: 

(i) краткое изложение того, что раскрыто в описании изобретения, формуле изобретения и 
чертежах; в этом изложении указывается область техники, к которой относится 
изобретение; оно составляется таким образом, чтобы ясно понимались техническая 
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задача, сущность ее решения посредством изобретения и основное использование или 
использования изобретения; 

(ii) если необходимо, химическую формулу, которая наилучшим образом характеризует 
изобретение по сравнению со всеми остальными химическими формулами, 
имеющимися в международной заявке. 

(b) Реферат должен быть настолько кратким, насколько это позволяет раскрытие изобретения 
(желательно от 50 до 150 слов на английском языке или в переводе на английский язык). 

(c) Реферат не должен содержать заявлений в отношении предполагаемых достоинств или 
ценности заявляемого изобретения или его предполагаемого применения. 

(d) Каждый основной технический признак, указанный в реферате и иллюстрированный 
чертежом в международной заявке, должен сопровождаться ссылочным обозначением, 
заключенным в скобки. 

8.2 Фигура чертежа 

(a) Если заявитель не сделал указания, упомянутого в правиле 3.3(a)(iii), или если 
Международный поисковый орган считает, что другая фигура или фигуры, а не та или не те, 
которые были предложены заявителем, среди всех фигур чертежей лучше характеризуют 
изобретение, Международный поисковый орган, с учетом пункта (b), указывает фигуру или 
фигуры, которые должны сопровождать реферат, когда последний публикуется 
Международным бюро. В таком случае реферат сопровождается фигурой или фигурами, 
указанными Международным поисковым органом. В противном случае реферат, с учетом 
пункта (b), сопровождается фигурой или фигурами, предложенными заявителем. 

(b) Если Международный поисковый орган считает, что ни одна из фигур чертежей не 
способствует пониманию реферата, он уведомляет об этом Международное бюро. В таком 
случае реферат при публикации его Международным бюро не сопровождается какой-либо 
фигурой чертежей, даже если заявитель сделал предложение в соответствии с правилом 
3.3(a)(iii). 

8.3 Основные принципы составления реферата 

Реферат составляется таким образом, чтобы он мог служить эффективным инструментом 
поиска в определенной области, в особенности для того, чтобы помочь ученому, инженеру или 
исследователю решить вопрос, есть ли необходимость обращаться к самой международной заявке. 

Правило 9 
Выражения и т. п., не подлежащие употреблению 

9.1 Определение 

Международная заявка не должна содержать: 

(i) выражений или чертежей, противоречащих морали; 

(ii) выражений или чертежей, противоречащих общественному порядку; 

(iii) пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим 
процессам любых лиц, помимо заявителя, а также по отношению к достоинствам или к 
действительности заявок или патентов этих лиц (простые сравнения с предшествующим 
уровнем техники сами по себе не рассматриваются как пренебрежительные 
высказывания); 

(iv) высказываний или других сведений, явно не относящихся к данному вопросу или не 
вызываемых необходимостью в данном случае. 

9.2 Установление несоответствия 

Получающее ведомство и Международный поисковый орган могут установить несоответствие 
положениям правила 9.1 и могут предложить заявителю добровольно внести в его международную 
заявку соответствующие исправления. Если несоответствие установлено Получающим ведомством, оно 
сообщает об этом компетентному Международному поисковому органу и Международному бюро; если 
несоответствие установлено Международным поисковым органом, он сообщает об этом Получающему 
ведомству и Международному бюро. 
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9.3 Ссылка на статью 21(6) 

«Пренебрежительные высказывания», упомянутые в статье 21(6), имеют смысл, определенный 
правилом 9.1(iii). 

Правило 10 
Терминология и обозначения 

10.1 Терминология и обозначения 

(a) Единицы мер и весов выражаются в единицах метрической системы или переводятся также 
в эти единицы, если первоначально они были выражены в единицах другой системы. 

(b) Температура выражается в градусах по Цельсию или переводится также в градусы по 
Цельсию, если первоначально она была выражена иным образом. 

(c) [Изъято] 

(d) При обозначении теплоты, энергии, света, звука, магнетизма, так же как и при написании 
математических формул и электрических единиц, соблюдаются правила, принятые в 
международной практике; при написании химических формул следует применять 
общеупотребительные символы, атомные веса и молекулярные формулы. 

(e) Вообще следует применять только такие технические термины, обозначения и символы, 
которые являются общепринятыми в данной области. 

(f) Если международная заявка или ее перевод составлены на английском, китайском или 
японском языках, в десятичной дроби целая часть отделяется от дробной точкой. Если 
международная заявка или ее перевод составлены не на английском, китайском или 
японском языках, в десятичной дроби целая часть отделяется от дробной запятой. 

10.2 Единообразие 

Терминология и обозначения должны быть единообразными по всему тексту международной 
заявки. 

Правило 11 
Требования к оформлению международной заявки 

11.1 Количество экземпляров 

(a) С учетом положений пункта (b) международная заявка и каждый из документов, 
упомянутых в контрольном перечне (правило 3.3(a)(ii)), подаются в одном экземпляре. 

(b) Любое Получающее ведомство может потребовать, чтобы международная заявка и 
любой из документов, упомянутых в контрольном перечне (правило 3.3(a)(ii)), за исключением квитанции 
об уплате пошлин или чека на оплату пошлин, подавались в двух или трех экземплярах. В этом случае 
Получающее ведомство является ответственным за идентичность второго и третьего экземпляров 
регистрационному экземпляру. 

11.2 Пригодность для репродуцирования 

(a) Все элементы международной заявки (т.е. заявление, описание изобретения, формула 
изобретения, чертежи и реферат) представляются в таком виде, чтобы было возможно их 
непосредственное репродуцирование путем фотографии, электрографии, фотоофсетной 
печати и микрофильмирования в любом количестве копий. 

(b) Листы не должны быть измятыми или порванными и не должны иметь перегибов. 

(c) Каждый лист должен использоваться только с одной стороны. 

(d) С учетом положений правила 11.10(d) и правила 11.13(j) каждый лист используется в 
вертикальном положении (т.е. короткие стороны листа находятся сверху и снизу). 

11.3 Используемый материал 

Все элементы международной заявки выполняются на эластичной, прочной, белой, гладкой, 
неблестящей и долговечной бумаге. 
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11.4 Отдельные листы и т.п. 

(a) Каждый элемент международной заявки (заявление, описание изобретения, формула 
изобретения, чертежи, реферат) начинается с нового листа. 

(b) Все листы международной заявки скрепляются таким образом, чтобы при просмотре они 
могли легко переворачиваться, легко отделяться и соединяться снова, если они были 
разделены для репродуцирования. 

11.5 Размер листов 

Листы имеют формат А4 (29,7 см х 21 см). Однако любое Получающее ведомство может 
принимать международные заявки на листах других размеров при условии, что регистрационный 
экземпляр, пересылаемый в Международное бюро, а также копия для поиска, если компетентный 
Международный поисковый орган того пожелает, будут представлены на листах формата А4. 

11.6 Поля 

(a) Минимальный размер полей на листах, содержащих описание изобретения, формулу 
изобретения и реферат, следующий: 

- верх: 2 см 

- левая сторона: 2,5 см 

- правая сторона: 2 см 

- низ: 2 см 

(b) Рекомендуемый максимальный размер для полей, предусмотренных в пункте (а), 
следующий: 

- верх: 4 см 

- левая сторона: 4 см 

- правая сторона: 3 см 

- низ: 3 см 

(c) На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не превышает 26,2 см х 17 
см. Эти листы не должны иметь рамок вокруг использованной или пригодной к 
использованию площади. Минимальный размер полей следующий: 

- верх: 2,5 см 

- левая сторона: 2,5 см 

- правая сторона: 1,5 см 

- низ: 1 см 

(d) Размеры полей, указанные в пунктах (a) - (с), предусмотрены для листов формата А4; 
поэтому, даже если Получающее ведомство допускает листы других форматов, 
регистрационный экземпляр формата А4 и копия для поиска формата А4, когда это 
требуется, имеют вышеуказанные размеры полей. 

(e) С учетом положений пункта (f) и правила 11.8(b) поля листов при подаче международной 
заявки должны быть совершенно чистыми. 

(f) В левом углу верхнего поля не ниже 1,5 см от верхнего края листа может проставляться 
номер дела заявителя. Количество знаков в номере дела заявителя не должно превышать 
максимума, предусмотренного Административной инструкцией. 

11.7 Нумерация листов 

(a) Все листы, содержащиеся в международной заявке, последовательно нумеруются 
арабскими цифрами. 

(b) Номера проставляются в середине верхней или нижней части листа; они не должны 
проставляться на полях. 

11.8 Нумерация строк 

(a) Настоятельно рекомендуется нумеровать каждую пятую строку каждого листа описания и 
каждого листа формулы изобретения. 
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(b) Номера проставляются на правой половине левого поля листа. 

11.9 Написание текста 

(a) Заявление, описание изобретения, формула изобретения и реферат должны быть 
напечатаны. 

(b) Только графические символы и знаки, химические или математические формулы, а также 
отдельные иероглифы китайского или японского языка в случае необходимости могут быть 
написаны от руки или вычерчены. 

(c) Текст печатается через 1,5 интервала. 

(d) Все тексты печатаются шрифтом, имеющим заглавные буквы не менее 0,21 см по высоте. 
Текст должен быть несмываемым, темного цвета и удовлетворять требованиям, 
установленным в правиле 11.2. 

(e) В отношении размера интервала между строками и размера букв положения пунктов (c) и (d) 
не применяются к текстам на китайском или японском языке. 

11.10 Чертежи, формулы и таблицы в тексте 

(a) Заявление, описание изобретения, формула изобретения и реферат не должны содержать 
чертежей. 

(b) Описание изобретения, формула изобретения и реферат могут содержать химические или 
математические формулы. 

(c) Описание изобретения и реферат могут содержать таблицы; любая формула изобретения 
может содержать таблицы лишь в том случае, когда целесообразность их использования 
вытекает из ее существа. 

(d) Таблицы и химические или математические формулы могут быть расположены на листе в 
боковом положении, если их нельзя удовлетворительно расположить в прямом положении. 
Листы, на которых таблицы или химические или математические формулы расположены в 
боковом положении, должны быть представлены таким образом, чтобы верх таблиц и 
формул приходился на левую сторону листа. 

11.11 Надписи на чертежах 

(a) Чертежи не должны содержать каких-либо надписей, за исключением совершенно 
необходимых отдельных или нескольких слов, таких как «вода», «пар», «открыто», 
«закрыто», «разрез по АВ», а в случае электрических цепей, блок-схем или технологических 
схем - нескольких кратких ключевых слов, необходимых для понимания. 

(b) Любые используемые слова размещаются таким образом, чтобы при переводе их можно 
было заклеить, не нарушая линий чертежей. 

11.12 Исправления и т.п. 

Каждый лист по возможности не должен иметь подчисток. Он не должен иметь исправлений, 
надписей и вставок. Исключения из этого правила могут допускаться, если ясность содержания не 
вызывает сомнения и не нарушаются требования качественного репродуцирования. 

11.13 Специальные требования к чертежам 

(a) Чертежи выполняются стойкими черными линиями и штрихами, достаточно плотными и 
темными, одинаковой толщины и хорошей четкости, без раскрашивания. 

(b) Разрезы показываются наклонной штриховкой, которая не препятствует ясному чтению 
ссылочных обозначений и основных линий. 

(c) Масштаб чертежей и четкость их графического выполнения должны быть таковы, чтобы при 
фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до 2/3 можно 
было различать без затруднения все детали. 

(d) В исключительных случаях, когда масштаб приводится на чертеже, он показывается 
графически. 

(e) Все цифры, буквы и выносные линии, имеющиеся на чертежах, должны быть простыми и 
ясными. Цифры и буквы не должны помещаться в скобки, кружки и кавычки. 

(f) Все линии на чертежах обычно выполняются с помощью чертежных инструментов. 



 133 

(g) Каждый элемент любой фигуры выполняется в соответствующей пропорции со всеми 
другими элементами этой фигуры, за исключением случаев, когда другая пропорция 
является необходимой для более четкого изображения фигуры. 

(h) Высота цифр и букв не должна быть меньше 0,32 см. Для буквенных обозначений на 
чертежах используется латинский, а где это является общепринятым - греческий алфавит. 

(i) На одном листе чертежей могут располагаться несколько фигур. Если фигуры, 
расположенные на двух и более листах, составляют единую фигуру, они располагаются так, 
чтобы фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо части любой из фигур, 
изображенных на разных листах. 

(j) Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы листы были максимально 
насыщенными. Желательно располагать фигуры в прямом положении, четко отделенными 
друг от друга. Если фигуры расположены не в прямом положении, их следует располагать в 
боковом положении, так чтобы верх фигур приходился на левую сторону листа. 

(k) Отдельные фигуры нумеруются последовательно арабскими цифрами и независимо от 
нумерации страниц. 

(l) Ссылочные обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются на чертежах, и 
наоборот. 

(m) Одни и те же признаки, сопровождающиеся ссылочными обозначениями, имеют одинаковые 
ссылочные обозначения по всему тексту международной заявки. 

(n) Если на чертежах имеется большое количество ссылочных обозначений, настоятельно 
рекомендуется прилагать отдельный лист с перечислением всех ссылочных обозначений и 
признаков, к которым эти обозначения относятся. 

11.14 Последующие документы 

Правила 10 и 11.1 - 11.13 применяются также к любому документу, представленному после 
подачи международной заявки, например, к страницам, содержащим исправления, измененным пунктам 
формулы изобретения, переводам. 

Правило 12 
Язык международной заявки и перевод для целей международного поиска и международной 

публикации 

12.1 Языки, допустимые для подачи международных заявок 

(a) Международная заявка подается на любом из языков, которые Получающее ведомство 
допускает для этой цели. 

(b) Каждое Получающее ведомство для целей подачи международных заявок допускает, по 
меньшей мере, один язык, который одновременно является: 

(i) языком, допустимым Международным поисковым органом, или, где это применимо, по 
меньшей мере, одним из Международных поисковых органов, компетентным 
проводить международный поиск по международным заявкам, поданным в это 
Получающее ведомство, и  

(ii) языком публикации 

(c) Несмотря на параграф (а), заявление подается на любом из языков публикации, которые 
Получающее ведомство допускает для целей настоящего параграфа. 

(d) Несмотря на параграф (а), любой текстовой материал в части описания, содержащей 
перечень последовательностей, упомянутый в правиле 5.2 (а), представляется в 
соответствии со стандартом, предусмотренным в Административной инструкции. 

12.2 Язык изменений в международной заявке 

(а) Любое изменение в международной заявке с учетом правил 46.3, 55.3 и 66.9 делается на 
языке, на котором заявка подана. 

(b) Любое исправление очевидных ошибок в международной заявке согласно правилу 91.1 
вносится на языке, на котором подана заявка, при условии, что: 
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(i) если требуется перевод международной заявки в соответствии с правилом 12.3(а), 
12.4(a) или 55.2(а), исправления, упомянутые в правиле 91.1(e)(ii) и (iii), подаются 
одновременно на языке заявки и на языке этого перевода; 

(ii) если требуется перевод заявления в соответствии с правилом 26.3ter(с), исправления, 
упомянутые в правиле 91.1(е)(i), необходимо подавать только на языке перевода. 

(с) Любое исправление недостатка в международной заявке в соответствии с правилом 26 
вносится на языке, на котором международная заявка была подана. Любое исправление 
недостатка в соответствии с правилом 26 в переводе международной заявки, 
представленном в соответствии с правилом 12.3 или 55.2(а), или в переводе заявления, 
представленном в соответствии с правилом 26.3

ter(с), вносится на языке перевода. 

12.3 Перевод для целей международного поиска 

(а) Если язык, на котором подается международная заявка, не допускается Международным 
поисковым органом, который проводит международный поиск, заявитель в течение одного 
месяца с даты получения международной заявки Получающим ведомством представляет в 
это ведомство перевод международной заявки на язык, отвечающий всем следующим 
требованиям: 

(i) язык допускается этим Органом, и 

(ii) язык является языком публикации, и 

(iii) язык допускается Получающим ведомством в соответствии с правилом 12.1(а), если 
международная заявка не подана на языке публикации. 

(b) Параграф (а) не применяется ни в отношении заявления, ни в отношении части описания, 
содержащей перечень последовательностей. 

(с) Если на момент направления Получающим ведомством заявителю уведомления в 
соответствии с правилом 20.5(с) заявитель не представил перевод, требуемый в 
соответствии с параграфом (а), Получающее ведомство, предпочтительно одновременно с 
уведомлением, предлагает заявителю: 

(i) представить требуемый перевод в течение срока, указанного в параграфе (а); 

(ii) если требуемый перевод не представлен в течение срока, указанного в параграфе (а), 
представить такой перевод, уплатив, если это предусмотрено, пошлину за позднее 
представление перевода, упомянутую в параграфе (е), в течение одного месяца с 
даты этого предложения или в течение двух месяцев с даты получения 
международной заявки Получающим ведомством, в зависимости от того, какой из 
сроков истекает позднее. 

(d) Если Получающее ведомство направило заявителю предложение в соответствии с 
параграфом (с), и заявитель в течение срока, применимого в соответствии с пунктом (с)(ii), 
не представил требуемый перевод и не уплатил требуемую пошлину за позднее 
представление перевода, международная заявка считается изъятой и Получающее 
ведомство делает об этом соответствующее заявление. Любой перевод и любой платеж, 
полученные Получающим ведомством до того, как оно сделает заявление в соответствии с 
предшествующим предложением и до истечения 15 месяцев с даты приоритета, считаются 
полученными до истечения этого срока. 

(e) Представление перевода после истечения срока в соответствии с параграфом (а) может 
облагаться пошлиной, уплачиваемой в пользу Получающего ведомства, которая составляет 
25% от размера международной пошлины за подачу, упомянутой в пункте 1 Перечня 
пошлин, и не учитывающей пошлину за каждый лист международной заявки свыше 30. 

12.4 Перевод для целей международной публикации 

(а) Если язык, на котором подана международная заявка, не является языком публикации и не 
требуется перевода в соответствии с правилом 12.3(а), заявитель в течение 14 месяцев с 
даты приоритета представляет в Получающее ведомство перевод международной заявки на 
любой из языков публикации, которые Получающее ведомство допускает для целей 
настоящего параграфа. 

(b) Параграф (а) не применяется ни в отношении заявления, ни в отношении части описания, 
содержащей перечень последовательностей. 
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(c) Если заявитель в течение срока, упомянутого в параграфе (а), не представил перевод, 
требуемый в соответствии с этим параграфом, Получающее ведомство предлагает 
заявителю представить требуемый перевод и уплатить, если это предусмотрено, пошлину 
за позднее представление, упомянутую в параграфе (е), в течение 16 месяцев с даты 
приоритета. Любой перевод, полученный Получающим ведомством до того, как оно 
направит уведомление в соответствии с предыдущим предложением, считается 
полученным до истечения срока, указанного в параграфе (а). 

(d) Если заявитель в течение срока, упомянутого в параграфе (с), не представил требуемый 
перевод и не уплатил требуемую пошлину за позднее представление перевода, 
международная заявка считается изъятой и Получающее ведомство делает об этом 
соответствующее заявление. Любой перевод и любой платеж, полученные Получающим 
ведомством до того, как оно сделает заявление в соответствии с предыдущим 
предложением, и до истечения 17 месяцев с даты приоритета, считаются полученными до 
истечения этого срока. 

(e) Представление перевода после истечения срока в соответствии с параграфом (а) может 
облагаться пошлиной, уплачиваемой в пользу Получающего ведомства, составляющей 25% 
от размера международной пошлины за подачу, упомянутой в пункте 1 Перечня пошлин, и 
не учитывающей пошлину за каждый лист международной заявки свыше 30. 

Правило 13 
Единство изобретения 

13.1 Требование 

Международная заявка должна относиться только к одному изобретению или к группе 
изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский 
замысел («требование единства изобретения»). 

13.2 Обстоятельства, при которых требование единства изобретения считается 
выполненным 

Если в международной заявке заявлена группа изобретений, требование единства изобретения, 
упомянутое в правиле 13.1, считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая 
взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или 
соответствующими особыми техническими признаками. Выражение «особые технические признаки» 
означает те технические признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из 
заявленных изобретений, рассматриваемым в совокупности. 

13.3 Определение единства изобретения независимо от принципа составления формулы 

Определение того, является ли группа изобретений настолько взаимосвязанной, что она 
образует единый общий изобретательский замысел, должно производиться независимо от того, 
заявляются ли эти изобретения в отдельных пунктах или в качестве альтернативы в одном пункте. 

13.4 Зависимые пункты формулы изобретения 

С учетом положений правила 13.1 разрешается включать в ту же самую международную заявку 
разумное количество зависимых пунктов формулы, раскрывающих специфические признаки 
изобретения, заявляемого в независимом пункте формулы, даже если признаки любого зависимого 
пункта формулы могли бы сами по себе рассматриваться как самостоятельное изобретение. 

13.5 Полезные модели 

Любое указанное государство, в котором испрашивается охрана полезной модели на основе 
международной заявки, может применять положения своего национального законодательства в 
отношении полезных моделей вместо правил 13.1 - 13.4 в части вопросов, регулируемых этими 
правилами, как только рассмотрение международной заявки уже началось в данном государстве, при 
условии, что заявителю предоставляется, по меньшей мере, два месяца после истечения 
соответствующего срока согласно статье 22 для того, чтобы привести свою заявку в соответствие с 
требованиями упомянутых положений национального законодательства. 
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Правило 13bis 
Изобретения, относящиеся к биологическому материалу 

13bis
.1 Определение 

Для целей настоящего правила «ссылка на депонированный биологический материал» означает 
сведения, приводимые в международной заявке в отношении депонирования биологического материала 
в учреждении по депонированию или биологического материала, депонированного таким образом. 

13
bis.2 Ссылки (общие положения) 

Любая ссылка на депонированный биологический материал делается в соответствии с 
настоящим правилом и, если она сделана таким образом, считается отвечающей требованиям 
национального законодательства каждого указанного государства. 

 

13bis.3 Ссылки: содержание; отсутствие ссылки или сведений 

(a) Ссылка на депонированный биологический материал содержит следующие сведения: 

(i) название и адрес учреждения по депонированию, в котором осуществлено 
депонирование; 

(ii) дату депонирования биологического материала в этом учреждении; 

(iii) регистрационный номер, присвоенный депонированному биологическому материалу 
этим учреждением; а также 

(iv) любые дополнительные сведения, о которых Международное бюро было уведомлено 
в соответствии с правилом 13

bis.7(a)(i), при условии, что требование о приведении этих 
сведений было опубликовано в Бюллетене в соответствии с правилом 13bis.7(c) по 
крайней мере за два месяца до подачи международной заявки. 

(b) Отсутствие ссылки на депонированный биологический материал или отсутствие в ссылке на 
депонированный биологический материал каких-либо сведений в соответствии с 
параграфом (а) не влечет за собой никаких последствий в любом указанном государстве, 
национальное законодательство которого не требует такой ссылки или таких сведений в 
национальной заявке. 

13
bis.4 Ссылки: срок для представления сведений 

(а) С учетом параграфов (b) и (с), если при подаче международной заявки в ссылке на 
депонированный биологический материал отсутствуют какое-либо сведения, упомянутые в 
правиле 13

bis.3(а), однако заявитель представил их в Международное бюро: 

(i) в течение 16 месяцев с даты приоритета, любое указанное ведомство считает такие 
сведения представленными своевременно; 

(ii) после истечения 16 месяцев с даты приоритета, любое указанное ведомство считает 
сведения представленными в последний день этого срока, если они были получены 
Международным бюро до завершения технической подготовки международной публикации. 

(b) Если этого требует национальное законодательство, применяемое указанным 
ведомством в отношении национальных заявок, это ведомство может требовать представления 
сведений, упомянутых в правиле 13

bis
.3(а), в более ранние сроки, чем 16 месяцев с даты 

приоритета, при условии, что Международное бюро было уведомлено о таком требовании в 
соответствии с правилом 13

bis.7(а)(ii), и что оно опубликовало это требование в Бюллетене в 
соответствии с правилом 13bis.7(с), по крайней мере, за два месяца до подачи международной 
заявки. 

(c) Если заявитель подал просьбу о более ранней публикации в соответствии со статьей 
21(2)(b), любое указанное ведомство может считать любые сведения, которые не были 
представлены до завершения технической подготовки публикации международной заявки, не 
представленными своевременно. 

(d) Международное бюро уведомляет заявителя о дате, на которую оно получило какие-
либо сведения, представленные в соответствии с параграфом (а), и, 



 137 

(i) если эти сведения были получены до завершения технической подготовки публикации 
международной заявки, указывает эту дату и включает соответствующие данные в брошюру, 
публикуемую в соответствии с правилом 48; 

(ii) если эти сведения были получены после завершения технической подготовки 
публикации международной заявки, сообщает эту дату и соответствующие данные указанным 
ведомствам. 

13bis
.5 Ссылки и сведения для целей одного или нескольких указанных государств; 

различное депонирование для разных указанных государств; депонирование в учреждениях по 
депонированию, о которых не было уведомлено 

(a) Ссылка на депонированный биологический материал считается сделанной для целей всех 
указанных государств, если она ясно не сделана в отношении лишь некоторых из указанных 
государств; то же относится и к указаниям, включенным в ссылку. 

(b) Для разных указанных государств могут быть сделаны ссылки на различное депонирование 
биологического материала. 

(c) Любое указанное ведомство может не принимать во внимание депонирование, если оно 
осуществлено в учреждении по депонированию, о котором не было уведомлено в 
соответствии с правилом 13

bis.7(b). 

13bis.6 Предоставление образцов 

В соответствии со статьями 23 и 40 образцы депонированного биологического материала, на 
который сделана ссылка в международной заявке, не предоставляются до истечения соответствующих 
сроков, после которых может начаться национальная процедура в соответствии с вышеуказанными 
статьями, за исключением случаев, когда заявитель дает на это разрешение. Однако, если заявитель 
осуществляет действия, упомянутые в статьях 22 и 39, после международной публикации, но до 
истечения упомянутых сроков, образцы депонированного биологического материала могут быть 
предоставлены после осуществления вышеупомянутых действий. Несмотря на предыдущее положение, 
образцы депонированного биологического материала могут быть предоставлены в соответствии с 
национальным законодательством, применяемым любым указанным ведомством, как только 
международная публикация в соответствии с этим законодательством возымеет действие обязательной 
национальной публикации национальной заявки, по которой не проводилась экспертиза. 

13
bis

.7 Национальные требования: уведомление и публикация 

(a) Любое национальное ведомство может уведомить Международное бюро о любом 
требовании национального законодательства, касающегося того, что: 

(i) любые сведения, указанные в уведомлении, в дополнение к упомянутым в правиле 
13

bis
.3(а)(i), (ii) и (iii), должны включаться в ссылку на депонированный биологический 

материал в национальной заявке; 

(ii) какие-либо сведения из упомянутых в правиле 13bis.3(а) должны включаться в 
национальную заявку при ее подаче или должны представляться в срок, указанный в 
уведомлении и истекающий ранее 16 месяцев с даты приоритета. 

(b) Каждое национальное ведомство уведомляет Международное бюро об учреждениях по 
депонированию, в которых национальное законодательство допускает депонирование 
биологического материала для целей патентной процедуры в этом ведомстве, или о факте, 
что национальное законодательство не предусматривает или не допускает такого 
депонирования. 

(c) Международное бюро незамедлительно публикует в Бюллетене требования, о которых оно 
уведомлено в соответствии с пунктом (а), и информацию, о которой оно уведомлено в 
соответствии с пунктом (b). 

Правило 13
ter 

Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот 

13ter
.1 Процедура, применяемая Международным поисковым органом 

(a) Если международная заявка содержит раскрытие одной или нескольких 
последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, Международный поисковый орган 
может предложить заявителю представить для целей международного поиска перечень 
последовательностей в электронной форме, соответствующий стандарту, 
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предусмотренному в Административной инструкции, если только такой перечень в 
электронной форме уже не является доступным ему приемлемым для него способом и в 
приемлемой для него форме, а также он может предложить уплатить, если необходимо, 
пошлину за позднее представление перечня, упомянутую в пункте (с), в срок, 
установленный в предложении. 

(b) Если по меньшей мере часть международной заявки подана на бумаге и Международный 
поисковый орган обнаружит, что описание не соответствует правилу 5.2(а), он может 
предложить заявителю представить для целей международного поиска перечень 
последовательностей на бумаге, соответствующий стандарту, предусмотренному в 
Административной инструкции, если только такой перечень на бумаге уже не является 
доступным ему приемлемым для него способом и в приемлемой для него форме, 
независимо от того, предложено ли в соответствии с пунктом (а) представить перечень 
последовательностей в электронной форме, а также он может предложить уплатить, если 
необходимо, пошлину за позднее представление перечня, упомянутую в пункте (с), в срок, 
установленный в предложении. 

(c) Представление перечня последовательностей в ответ на предложение в соответствии с 
пунктом (а) или (b) может сопровождаться уплатой в пользу Международного поискового 
органа пошлины за позднее представление перечня, размер которой определяется 
Международным поисковым органом, но не превышает 25% от размера международной 
пошлины за подачу, упомянутой в пункте 1 Перечня пошлин, и не учитывает пошлину за 
каждый лист международной заявки свыше 30, при условии, что уплата пошлины за позднее 
представление перечня может быть предусмотрена или в соответствии с пунктом (а), или в 
соответствии с пунктом (b), но не в соответствии с двумя пунктами сразу. 

(d) Если заявитель в срок, установленный в предложении в соответствии с пунктом (а) или (b), 
не представит требуемый перечень последовательностей и не уплатит требуемую пошлину 
за позднее представление перечня, Орган международной предварительной экспертизы 
проводит поиск по международной заявке в той мере, в какой возможно проведение 
полноценного поиска без перечня последовательностей. 

(e) Любой перечень последовательностей, не содержавшийся в международной заявке при ее 
подаче, независимо от того, представлен ли он в ответ на предложение в соответствии с 
пунктом (а) или (b), или как-то иначе, не является частью международной заявки, но данный 
пункт не запрещает заявителю изменять описание в отношении перечня 
последовательностей согласно статье 34(2)(b). 

(f) Если Международный поисковый орган обнаружит, что описание не соответствует правилу 
5.2(b), он предлагает заявителю представить необходимое исправление. Правило 26.4 
mutatis mutandis применяется к любым исправлениям, представленным заявителем. 
Международный поисковый орган пересылает исправления Получающему ведомству и 
Международному бюро. 

13
ter.2 Процедура, применяемая Органом международной предварительной экспертизы 4 

Правило 13ter.1 mutatis mutandis применяется к процедуре, применяемой Органом 
международной предварительной экспертизы. 

13
ter

.3 Перечень последовательностей для указанного ведомства 

Никакое указанное ведомство не может требовать от заявителя представления какого-либо 
иного перечня последовательностей, кроме перечня, соответствующего стандарту, предусмотренному в 
Административной инструкции. 

Правило 14 
Пошлина за пересылку 

14.1 Пошлина за пересылку 

(a) Любое Получающее ведомство может требовать от заявителя уплаты пошлины в пользу 
этого ведомства за получение международной заявки, за пересылку экземпляров этой 
заявки в Международное бюро и в компетентный Международный поисковый орган, а также 
за выполнение всех других работ, которые оно, как Получающее ведомство, обязано 
выполнять в связи с рассмотрением международной заявки («пошлина за пересылку»). 
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(b) Размер пошлины за пересылку, если таковая имеется, устанавливается Получающим 
ведомством. 

(с) Пошлина за пересылку уплачивается в течение одного месяца с даты получения 
международной заявки. Сумма, подлежащая уплате, соответствует размеру пошлины, 
применимому на дату получения заявки. 

Правило 15 
Международная пошлина за подачу 

15.1 Международная пошлина за подачу 

Каждая международная заявка сопровождается уплатой пошлины в пользу Международного 
Бюро («международная пошлина за подачу»), взимаемой Получающим ведомством. 

15.2 Размеры пошлин 

(a) Размер международной пошлины за подачу соответствует установленному в Перечне 
пошлин. 

(b) Международная пошлина за подачу уплачивается в валюте или в одной из валют, 
предписанных Получающим ведомством («предписанная валюта»), при этом понимается, 
что при переводе такой валюты Получающим ведомством Международному Бюро она будет 
свободно конвертироваться в швейцарскую валюту. Размер международной пошлины за 
подачу для каждого Получающего ведомства, которое предписывает уплату этих пошлин в 
валюте, иной, чем швейцарская валюта, устанавливается Генеральным директором после 
консультации с Получающим ведомством государства или с Получающим ведомством, 
действующим для государства как Получающее ведомство в соответствии с правилом 
19.1(b), чья официальная валюта является такой же, как предписанная валюта. Размер 
пошлины, установленный таким образом, должен быть равен, в округленных величинах, 
размеру пошлины в швейцарской валюте, приведенной в Перечне пошлин. Он сообщается 
Международным Бюро каждому Получающему ведомству, предписывающему уплату в этой 
предписанной валюте, и публикуются в Бюллетене. 

(с) Если размер международной пошлины за подачу, приведенный в Перечне пошлин, 
изменяется, соответствующий размер в предписанных валютах применяется с той же даты, 
что и размер, приведенный в измененном Перечне пошлин. 

(d) Если обменный курс между швейцарской валютой и любой предписанной валютой 
изменяется по сравнению с применявшимся ранее, Генеральный директор устанавливает 
новый размер пошлины в предписанной валюте в соответствии с указаниями, данными 
Ассамблеей. Вновь установленный размер пошлины вступает в силу через два месяца с 
даты его публикации в Бюллетене, однако Получающее ведомство, упомянутое во втором 
предложении параграфа (b), и Генеральный директор могут договориться о любой дате в 
пределах этих двух месяцев, и в этом случае упомянутый размер пошлины применяется с 
этой даты. 

15.3 [Изъято] 

15.4 Срок уплаты; сумма, подлежащая уплате 

Международная пошлина за подачу должна быть уплачена в течение одного месяца с даты 
получения международной заявки. Сумма, подлежащая уплате, соответствует размеру пошлины, 
применимому на дату получения заявки. 

15.5 [Изъято] 

15.6 Возмещение 

Получающее ведомство возмещает заявителю международную пошлину за подачу: 

(i) если заключение в соответствии со статьей 11(1) является отрицательным; 

(ii) если до пересылки регистрационного экземпляра Международному бюро международная 
заявка изъята или считается изъятой, или 

(iii) если в силу предписаний, касающихся национальной безопасности, международная заявка 
не рассматривается как таковая. 
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Правило 16 
Пошлина за поиск 

16.1 Право требовать пошлину 

(a) Любой Международный поисковый орган может требовать от заявителя уплаты пошлины 
(«пошлина за поиск») в пользу этого Органа за проведение международного поиска и 
выполнение всех других работ, возложенных на Международные поисковые органы 
Договором и настоящей Инструкцией. 

(b) Пошлина за поиск взимается Получающим ведомством. Она уплачивается в валюте или в 
одной из валют, предписанных этим ведомством («валюта Получающего ведомства»); при 
этом понимается, что если какая-либо валюта Получающего ведомства не является 
валютой или одной из валют, в которой Международный поисковый орган установил эту 
пошлину («установленная валюта»), то при ее переводе Получающим ведомством 
Международному поисковому органу она должна быть в валюте, свободно конвертируемой в 
валюту государства, в котором находится штаб-квартира Международного поискового 
органа («валюта штаб-квартиры»). Размер пошлины за поиск в валюте Получающего 
ведомства, иной чем установленная валюта, устанавливается Генеральным директором 
после консультации с Получающим ведомством государства или в соответствии с правилом 
19.1(b) с Получающим ведомством, действующим от имени национального ведомства такого 
государства, чья официальная валюта является такой же, что и валюта Получающего 
ведомства. Размеры пошлины, установленные таким образом, должны быть равны, в 
округленных величинах, размеру пошлины, установленному Международным поисковым 
органом в валюте штаб-квартиры. Они сообщаются Международным бюро каждому 
Получающему ведомству, предписывающему уплату в валюте Получающего ведомства, и 
публикуются в Бюллетене. 

(c) Если размер пошлины за поиск в валюте штаб-квартиры изменяется, то соответствующие 
размеры в валютах Получающего ведомства, иных чем установленная валюта или валюты, 
применяются с той же даты, что и измененный размер в валюте штаб-квартиры. 

(d) Если обменный курс между валютой штаб-квартиры и валютой Получающего ведомства, 
иной чем установленная валюта или валюты, изменяется по сравнению с применявшимся 
ранее, Генеральный директор устанавливает новый размер пошлины в этой валюте 
Получающего ведомства в соответствии с указаниями, данными Ассамблеей. Вновь 
установленный размер пошлины вступает в силу через два месяца после его публикации в 
Бюллетене, однако любое Получающее ведомство, упомянутое в третьем предложении 
пункта (b), и Генеральный директор могут договориться о дате в пределах этих двух 
месяцев, и в этом случае упомянутый размер пошлины применяется этим ведомством с 
такой даты. 

(e) Если при уплате пошлины за поиск в валюте Получающего ведомства, иной чем 
установленная валюта или валюты, размер, фактически полученный Международным 
поисковым органом в валюте штаб-квартиры, окажется меньше, чем установленный им, 
разница уплачивается Международному поисковому органу Международным бюро, а если 
фактически полученный размер больше, разница принадлежит Международному бюро. 

(f) В отношении срока уплаты пошлины за поиск и ее размера mutatis mutandis применяются 
положения правила 15.4, относящиеся к международной пошлине за подачу. 

16.2 Возмещение 

Получающее ведомство возмещает заявителю пошлину за поиск: 

(i) если заключение в соответствии со статьей 11.1 является отрицательным; 

(ii) если до пересылки копии для поиска в Международный поисковый орган международная 
заявка изъята или считается изъятой, или 

(iii) если в силу предписаний, касающихся национальной безопасности, международная заявка 
не рассматривается как таковая. 

16.3 Частичное возмещение 

Если в международной заявке испрашивается приоритет предшествующей международной 
заявки, по которой уже проводился международный поиск тем же самым Международным поисковым 
органом, этот Орган возмещает пошлину за поиск, уплаченную в связи с последующей международной 
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заявкой, в размере и на условиях, предусмотренных соглашением в соответствии со статьей 16(3)(b), 
если отчет о международном поиске по последующей международной заявке может полностью или 
частично основываться на результатах международного поиска, проведенного по предшествующей 
международной заявке. 

Правило 16
bis 

Продление сроков уплаты пошлин 

16bis
.1 Предложение Получающего ведомства 

(a) Если на дату, на которую пошлины должны быть уплачены в соответствии с правилами 
14.1(с), 15.4 и 16.1(f), Получающее ведомство обнаружит, что заявитель не уплатил никаких 
пошлин или что сумма, уплаченная ему заявителем, недостаточна для того, чтобы покрыть 
пошлину за пересылку, международную пошлину за подачу и пошлину за поиск, то 
Получающее ведомство с учетом параграфа (d) предлагает заявителю уплатить в течение 
месяца с даты предложения сумму, необходимую для покрытия этих пошлин, в 
соответствующих случаях вместе с пошлиной за просрочку в соответствии с правилом 
16

bis.2. 

(b) [Изъято] 

(c) Если Получающее ведомство направит заявителю предложение в соответствии с 
параграфом (а), а заявитель в течение срока, упомянутого в этом пункте, не уплатил 
полностью сумму, включая, в соответствующих случаях, пошлину за просрочку согласно 
правилу 16

bis.2, то Получающее ведомство с учетом параграфа (е): 

(i) делает соответствующее заявление в соответствии со статьей 14(3); и 

(ii) действует как предусмотрено в правиле 29. 

(d) Любой платеж, полученный Получающим ведомством до того, как оно направит заявителю 
предложение в соответствии с параграфом (а), считается полученным до истечения срока в 
соответствии с правилом 14.1(с), 15.4 или 16.1(f), в зависимости от случая. 

(e) Любой платеж, полученный Получающим ведомством до того, как оно сделает заявление в 
соответствии со статьей 14(3), считается полученным до истечения срока, упомянутого в 
параграфе (а). 

16bis.2 Пошлина за просрочку 

(a) Уплата пошлин в ответ на предложение в соответствии с правилом 16bis.1(a) может 
сопровождаться уплатой в пользу Получающего ведомства пошлины за просрочку. Размер 
этой пошлины должен составлять:  

(i) 50% от суммы неуплаченных пошлин, приведенной в предложении, или 

(ii) если сумма, начисленная в соответствии с пунктом (i) меньше, чем пошлина за 
пересылку – сумму, равную пошлине за пересылку. 

(b) При этом размер пошлины за просрочку не должен превышать 50% от размера 
международной пошлины за подачу, упомянутой в пункте 1 Перечня пошлин, без учета 
пошлины за каждый лист международной заявки свыше 30. 

Правило 17 
Приоритетный документ 

17.1 Обязанность представлять копию предшествующей национальной или 
международной заявки 

(a) Если в соответствии со статьей 8 испрашивается приоритет предшествующей 
национальной или международной заявки, копия такой предшествующей заявки, 
заверенная органом, в который она была подана («приоритетный документ»), с учетом 
пунктов (b) и (b-bis) представляется заявителем в Международное Бюро или 
Получающее ведомство не позднее 16 месяцев с даты приоритета, если только 
приоритетный документ уже не был подан в Получающее ведомство вместе с 
международной заявкой, в которой содержится притязание на приоритет, при условии, 
что любая копия указанной предшествующей заявки, которая получена Международным 
Бюро после истечения этого срока, считается полученной Международным Бюро в 
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последний день этого срока, если оно получит эту копию до даты международной 
публикации международной заявки. 

(b) Если приоритетный документ выдан Получающим ведомством, заявитель вместо 
представления приоритетного документа может попросить Получающее ведомство 
подготовить и направить приоритетный документ в Международное бюро. Такая просьба 
подается не позднее 16 месяцев с даты приоритета и может облагаться пошлиной по 
усмотрению Получающего ведомства. 

(b-
bis

) Если приоритетный документ, в соответствии с Административной инструкцией, доступен 
Получающему ведомству или Международному бюро из цифровой библиотеки, 
заявитель, в зависимости от ситуации, может вместо представления приоритетного 
документа: 

(i) обратиться в Получающее ведомство с просьбой взять приоритетный документ из 
такой цифровой библиотеки и переслать его в Международное Бюро; или 

(ii) обратиться в Международное Бюро с просьбой взять приоритетный документ из 
такой цифровой библиотеки. 

Такая просьба должна быть представлена не позднее 16 месяцев с даты приоритета и 
Получающее ведомство или Международное Бюро может предусмотреть уплату соответствующей 
пошлины. 

(c) Если не соблюдены требования ни одного из трех предыдущих параграфов, любое 
указанное ведомство может, с учетом пункта (d), не принимать во внимание притязание 
на приоритет, при условии, что ни одно указанное ведомство не может не принять во 
внимание притязание на приоритет, не предоставив сначала заявителю возможность 
представить приоритетный документ в течение разумного в данных обстоятельствах 
срока. 

(d) Ни одно указанное ведомство не может не принять во внимание притязание на приоритет 
согласно пункту (c), если предшествующая заявка, упомянутая в пункте (a), была подана 
в данное ведомство как в национальное ведомство или если приоритетный документ, в 
соответствии с Административной инструкцией, доступен из цифровой библиотеки. 

17.2 Предоставление копий 

(a) Если заявитель выполнил требования правила 17.1(а), (b) или b-
bis

) по специальному 
запросу указанного ведомства Международное бюро незамедлительно, но не ранее 
международной публикации международной заявки, предоставляет копию приоритетного 
документа этому ведомству. Ни одно из указанных ведомств не должно требовать от самого 
заявителя представления копии. Указанное ведомство не должно требовать от заявителя 
представления перевода приоритетного документа до истечения соответствующего срока 
согласно статье 22. Если заявитель обратится к указанному ведомству со специальной 
просьбой согласно статье 23(2) до международной публикации международной заявки, по 
специальному запросу указанного ведомства Международное бюро незамедлительно после 
получения запроса предоставляет копию приоритетного документа. 

(b) Международное бюро не разрешает доступ публике к копиям приоритетных документов до 
международной публикации международной заявки. 

(c) Если международная заявка была опубликована в соответствии со статьей 21, 
Международное бюро предоставляет копию приоритетного документа любому лицу по 
запросу и при условии возмещения затрат на изготовление копии, за исключением случаев, 
когда до публикации: 

(i) международная заявка была изъята; 

(ii) cоответствующее притязание на приоритет было изъято или в соответствии с правилом 
26

bis.2(b) считалось несделанным. 

Правило 18 
Заявитель 

18.1 Местожительство и гражданство 

(a) С учетом положений пунктов (b) и (c) вопрос о том, является ли заявитель жителем или 
гражданином того Договаривающегося государства, местожительство в котором или 
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гражданство которого он заявляет, зависит от национального законодательства этого 
государства и решается Получающим ведомством. 

(b) В любом случае: 

(i) владение действительным и нефиктивным промышленным или торговым 
предприятием в Договаривающемся государстве рассматривается как 
местожительство в этом государстве; и 

(ii) юридическое лицо, учрежденное согласно национальному законодательству 
Договаривающегося государства, рассматривается как гражданин этого государства. 

(c) Если международная заявка подана в Международное бюро в качестве Получающего 
ведомства, Международное бюро в случаях, оговариваемых Административной 
инструкцией, обращается в национальное ведомство соответствующего Договаривающегося 
государства или национальное ведомство, действующее от имени этого Договаривающегося 
государства, с просьбой решить вопрос, упомянутый в пункте (а). Международное бюро 
информирует заявителя о любой такой просьбе. Заявителю предоставляется возможность 
направить свою аргументацию непосредственно национальному ведомству. Национальное 
ведомство должно незамедлительно решить данный вопрос. 

18.2 [Изъято] 

18.3 Два или более заявителей 

Если имеется два или более заявителя, то право подать международную заявку существует, 
если по крайней мере один из них имеет право подать международную заявку в соответствии со статьей 
9. 

18.4 Информация о требованиях национального законодательства к заявителям 

(a) и (b) [Изъято] 

(c) Международное бюро время от времени публикует информацию о том, кто, согласно 
различным национальным законодательствам, имеет право подавать национальную заявку 
(изобретатель, правопреемник изобретателя, владелец изобретения или кто-либо другой); 
эта информация сопровождается предупреждением о том, что действие международной 
заявки в любом указанном государстве может зависеть от того, является ли лицо, указанное 
в международной заявке в качестве заявителя для целей данного государства, тем лицом, 
которое имеет право, в соответствии с национальным законодательством этого государства, 
подать национальную заявку. 

Правило 19 
Компетентное Получающее ведомство 

19.1 Куда подавать международные заявки 

(a) С учетом положений пункта (b) международная заявка подается по выбору заявителя: 

(i) в национальное ведомство Договаривающегося государства или в национальное 
ведомство, действующее от имени того государства, в котором проживает заявитель; 

(ii) в национальное ведомство Договаривающегося государства или в национальное 
ведомство, действующее от имени того государства, гражданином которого является 
заявитель; или 

(iii) в Международное бюро, независимо от того, в каком Договаривающемся государстве 
проживает заявитель или гражданином какого Договаривающегося государства он 
является. 

(b) Любое Договаривающееся государство может заключить соглашение с другим 
Договаривающимся государством или какой-либо межправительственной организацией о 
том, что национальное ведомство этого последнего государства или межправительственная 
организация будет действовать вместо национального ведомства первого государства, для 
всех или некоторых целей, в качестве Получающего ведомства для заявителей, которые 
являются гражданами первого государства или проживают в этом государстве. Несмотря на 
такое соглашение, национальное ведомство первого государства является компетентным 
Получающим ведомством для целей статьи 15(5). 
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(c) В связи с любым решением, принятым в соответствии со статьей 9(2), Ассамблея назначает 
национальное ведомство или межправительственную организацию, которые будут 
действовать в качестве Получающего ведомства в отношении заявок граждан государств, 
определенных Ассамблеей, или лиц, проживающих в этих государствах. Такое назначение 
требует предварительного согласия упомянутого национального ведомства или 
межправительственной организации. 

19.2 Два или более заявителей 

Если имеется два или более заявителя: 

(i) требования правила 19(1) считаются выполненными в случае, когда национальное 
ведомство, в которое подана международная заявка, является национальным ведомством 
Договаривающегося государства или национальным ведомством, действующим от имени 
Договаривающегося государства, жителем или гражданином которого является, по крайней 
мере, один из заявителей; 

(ii) международная заявка может быть подана в Международное бюро в соответствии с 
правилом 19.1(a)(iii), если, по крайней мере, один из заявителей является жителем или 
гражданином Договаривающегося государства. 

19.3 Публикация о передаче функций Получающего ведомства 

(a) Договаривающееся государство, передающее функции Получающего ведомства 
национальному ведомству другого Договаривающегося государства, или национальному 
ведомству, действующему от его имени, или межправительственной организации, 
незамедлительно уведомляет Международное бюро о любом соглашении, упомянутом в 
правиле 19.1(b). 

(b) Международное бюро после получения уведомления незамедлительно публикует его в 
Бюллетене. 

19.4 Пересылка в Международное бюро как в Получающее ведомство 

(a) Если международная заявка подана в национальное ведомство, которое действует в 
качестве Получающего ведомства в соответствии с Договором, однако: 

(i) данное национальное ведомство в соответствии с правилом 19.1 или 19.2 не является 
компетентным для получения этой международной заявки, или 

(ii) эта международная заявка подана не на языке, допустимом в соответствии с 
правилом 12.1(а) этим национальным ведомством, а на языке, который в соответствии 
с этим правилом допускается Международным бюро в качестве Получающего 
ведомства, или 

(iii) это национальное ведомство и Международное бюро в силу каких-либо иных причин, 
чем оговоренные в подпунктах (i) и (ii), и с разрешения заявителя согласились 
применять процедуру в соответствии с этим правилом, такая международная заявка с 
учетом положений пункта (b) считается полученной этим ведомством по поручению 
Международного бюро в качестве Получающего ведомства согласно правилу 
19.1(а)(iii). 

(b) Если в соответствии с пунктом (a) международная заявка получена национальным 
ведомством по поручению Международного бюро в качестве Получающего ведомства 
согласно правилу 19.1(a)(iii), это национальное ведомство незамедлительно пересылает его 
в Международное бюро, если существующие требования, касающиеся соображений 
национальной безопасности, не препятствуют такой пересылке международной заявки. 
Национальное ведомство может взимать за такую пересылку в свою пользу пошлину, 
равную пошлине за пересылку, взимаемой этим ведомством в соответствии с правилом 14. 
Пересылаемая таким образом международная заявка считается полученной 
Международным бюро в качестве Получающего ведомства в соответствии с правилом 
19.1(a)(iii) на дату получения международной заявки этим национальным ведомством. 

(c) Для целей правил 14.1(с), 15.4 и 16.1(f), если международная заявка была переслана в 
Международное Бюро согласно пункту (b), датой получения международной заявки 
считается дата фактического получения этой заявки Международным Бюро. Для целей 
настоящего параграфа последнее предложение пункта (b) не применяется. 
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Правило 20 
Получение международной заявки 

20.1 Дата и номер 

(a) После получения материалов предполагаемой международной заявки Получающее 
ведомство проставляет несмываемым красителем дату действительного получения на 
заявлении в каждом полученном экземпляре и проставляет на каждом листе каждого 
полученного экземпляра номер международной заявки. 

(b) Место на каждом листе, где проставляются дата или номер, а также другие подробности 
определяются в Административной инструкции. 

20.2 Получение в различные дни 

(a) В тех случаях, когда не все листы, относящиеся к одной и той же предполагаемой 
международной заявке, поступили в Получающее ведомство в один и тот же день, это 
ведомство исправляет дату, проставленную на заявлении (оставляя, однако, разборчивой 
прежнюю дату, т.е. дату или даты, уже проставленные), таким образом, чтобы она 
указывала день, когда были получены материалы, доукомплектовывающие международную 
заявку, при условии, что: 

(i) упомянутые материалы получены в течение 30 дней с даты первого получения 
листов, если заявителю не предлагалось внести исправления в соответствии со 
статьей 11 (2) (а); 

(ii) упомянутые материалы получены в течение соответствующего срока согласно 
правилу 20.6, если заявителю предлагалось внести исправления в соответствии со 
статьей 11.2(а); 

(iii) недостающие чертежи получены в течение 30 дней с даты, на которую были поданы 
некомплектные материалы, в случае, предусмотренном статьей 14(2); 

(iv) отсутствие или более позднее получение любого листа, содержащего реферат или его 
часть, не требует какого-либо исправления даты на заявлении. 

(b) Получающее ведомство проставляет на каждом листе, полученном на более позднюю дату, 
чем дата первого получения, дату его получения. 

20.3 Исправленная международная заявка 

В случае, предусмотренном в статье 11(2)(b), Получающее ведомство исправляет дату, 
проставленную на заявлении (оставляя, однако, разборчивой прежнюю дату или даты, уже 
проставленные) таким образом, чтобы она указывала день, когда было получено последнее из 
требуемых исправлений. 

20.4 Заключение в соответствии со статьей 11(1) 

(a) Сразу же после получения материалов предполагаемой международной заявки 
Получающее ведомство устанавливает, соответствуют ли эти материалы требованиям 
статьи 11(1). 

(b) Для целей статьи 11(1)(ii)(c) достаточно указать имя заявителя таким образом, чтобы было 
возможным установить его личность, даже если фамилия написана с ошибкой, имя указано 
не полностью или названия юридических лиц даны в сокращенном виде или не полностью. 

(c) Для целей статьи 11(1)(ii) достаточно, чтобы часть, которая внешне представляется 
описанием изобретения (кроме части, содержащей какой-либо перечень 
последовательностей), и часть, которая внешне представляется пунктом или пунктами 
формулы изобретения, были на языке, допускаемом Получающим ведомством согласно 
правилу 12.1(а). 

(d) Если на 1 октября 1997 г. пункт (с) несовместим с национальным законодательством, 
применяемым Получающим ведомством, этот пункт не применяется таким Получающим 
ведомством до тех пор, пока он остается несовместимым с законодательством, при 
условии, что Получающее ведомство информирует об этом Международное бюро до 31 
декабря 1997 г. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным 
бюро в Бюллетене.

 5 
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20.5 Положительное заключение 

(a) Если заключение в соответствии со статьей 11(1) является положительным, Получающее 
ведомство на заявлении проставляет штамп с указанием названия Получающего ведомства 
и слов «РСТ International Application» или «Demande internationale РСТ». Если английский и 
французский языки не являются официальными языками Получающего ведомства, слова 
«International Application» или «Demande internationale» могут сопровождаться их переводом 
на официальный язык Получающего ведомства. 

(b) Регистрационным экземпляром является тот экземпляр международной заявки, в котором 
заявление проштамповано таким образом. 

(c) Получающее ведомство незамедлительно сообщает заявителю номер международной 
заявки и дату международной подачи. Одновременно с этим оно направляет в 
Международное бюро копию уведомления, направленного заявителю, если только оно уже 
не направило или одновременно не направляет регистрационный экземпляр в 
Международное бюро в соответствии с правилом 22.1 (а). 

20.6 Предложение о внесении исправлений 

(a) В предложении внести исправления в соответствии со статьей 11(2) указывается, какое 
требование, предусмотренное статьей 11(1), по мнению Получающего ведомства, не было 
выполнено. 

(b) Получающее ведомство незамедлительно направляет предложение по почте заявителю и, в 
зависимости от конкретных обстоятельств, устанавливает разумный срок для подачи 
исправлений. Срок должен быть не менее 10 дней и не более одного месяца с даты 
предложения. Если этот срок заканчивается после истечения одного года с даты подачи 
любой заявки, приоритет которой испрашивается, Получающее ведомство может обратить 
внимание заявителя на этот факт. 

20.7 Отрицательное заключение 

Если Получающее ведомство в течение установленного срока не получит ответа на свое 
предложение о внесении исправлений или если исправление, предложенное заявителем, все еще не 
удовлетворяет требованиям статьи 11(1), то это ведомство: 

(i) незамедлительно уведомляет заявителя о том, что его заявка не рассматривается и не 
будет рассматриваться в качестве международной заявки, и указывает по каким причинам; 

(ii) уведомляет Международное бюро о том, что номер, который оно проставило на 
материалах, не будет использоваться в качестве номера международной заявки; 

(iii) хранит материалы предполагаемой международной заявки и любую относящуюся к ней 
корреспонденцию, как это предусмотрено правилом 93.1; и 

(iv) высылает копию упомянутых материалов в Международное бюро, если, согласно просьбе 
заявителя в соответствии со статьей 25(1), Международному бюро нужна такая копия и оно 
специально ее запрашивает. 

20.8 Ошибка Получающего ведомства 

Если Получающее ведомство впоследствии обнаружит или на основе ответа заявителя 
установит, что оно сделало ошибку, направив заявителю предложение о внесении исправлений, 
поскольку при получении материалов требования статьи 11(1) были выполнены, оно действует, как это 
предусмотрено правилом 20.5. 

20.9 Заверенная копия для заявителя 

При условии уплаты пошлины Получающее ведомство предоставляет заявителю по его просьбе 
заверенные копии международной заявки в том виде, в каком она была подана, и любых исправлений к 
ней. 
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ЧАСТЬ В 
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГЛАВЕ I ДОГОВОРА 

Правило 21 
Подготовка копий 

21.1 Обязанность Получающего ведомства 

(a) Когда требуется, чтобы международная заявка подавалась в одном экземпляре, 
Получающее ведомство отвечает за изготовление копии для Получающего ведомства и 
копии для поиска, требуемых в соответствии со статьей 12(1). 

(b) Когда требуется, чтобы международная заявка подавалась в двух экземплярах, 
Получающее ведомство отвечает за изготовление копии для Получающего ведомства. 

(c) Если международная заявка подается в меньшем количестве экземпляров, чем это 
требуется в соответствии с правилом 11.1 (b), Получающее ведомство отвечает за срочное 
изготовление требуемого количества копий и имеет право установить и взимать с заявителя 
пошлину за выполнение этой работы. 

Правило 22 
Пересылка регистрационного экземпляра и перевода 

22.1 Процедура 

(a) Если заключение в соответствии со статьей 11(1) является положительным и если 
требования, касающиеся соображений национальной безопасности, позволяют, чтобы 
международная заявка рассматривалась в качестве таковой, Получающее ведомство 
пересылает регистрационный экземпляр в Международное бюро. Эта пересылка 
осуществляется незамедлительно после получения международной заявки или, если 
должна быть осуществлена проверка этой заявки с точки зрения охраны интересов 
национальной безопасности, как только будет получено необходимое разрешение. В любом 
случае Получающее ведомство пересылает регистрационный экземпляр в такой срок, чтобы 
Международное бюро получило его до истечения 13-го месяца с даты приоритета. Если 
пересылка осуществляется по почте, Получающее ведомство отправляет регистрационный 
экземпляр не позднее чем за пять дней до истечения 13-го месяца с даты приоритета. 

(b) Если Международное бюро получило копию уведомления в соответствии с правилом 
20.5(с), но к истечению 13 месяцев с даты приоритета не имеет в своем распоряжении 
регистрационного экземпляра, оно напоминает Получающему ведомству о том, что ему 
следует незамедлительно переслать регистрационный экземпляр в Международное бюро. 

(c) Если Международное бюро получило копию уведомления в соответствии с правилом 
20.5(с), но к истечению 14 месяцев с даты приоритета не имеет в своeм распоряжении 
регистрационного экземпляра, оно уведомляет об этом заявителя и Получающее 
ведомство. 

(d) После истечения 14 месяцев с даты приоритета заявитель может обратиться в Получающее 
ведомство с просьбой заверить копию его международной заявки как являющуюся 
идентичной первоначально поданной международной заявке и может переслать эту 
заверенную копию в Международное бюро. 

(e) Любая процедура заверения, упомянутая в пункте (d), осуществляется бесплатно и в ней 
может быть отказано только на следующих основаниях: 

(i) копия, которую требовалось заверить Получающему ведомству, не идентична 
первоначально поданной международной заявке; 

(ii) требования, касающиеся соображений национальной безопасности, не позволяют, 
чтобы международная заявка рассматривалась в качестве таковой; 

(iii) Получающее ведомство уже переслало регистрационный экземпляр в Международное 
бюро, и это Бюро сообщило Получающему ведомству, что регистрационный 
экземпляр им получен. 
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(f) Если Международное бюро не получило регистрационного экземпляра или до тех пор, пока 
оно его не получит, копия, заверенная в соответствии с пунктом (e) и полученная 
Международным бюро, рассматривается как регистрационный экземпляр. 

(g) Если к истечению соответствующего срока согласно статье 22 заявитель выполнил 
действия, упомянутые в этой статье, но Международное бюро не сообщило указанному 
ведомству о получении регистрационного экземпляра, указанное ведомство информирует об 
этом Международное бюро. Если Международное бюро не имеет в своем распоряжении 
регистрационного экземпляра, оно незамедлительно уведомляет заявителя и Получающее 
ведомство, если только оно уже не уведомило их об этом в соответствии с пунктом (с). 

(h) Если международная заявка публикуется на языке перевода, представляемого в 
соответствии с правилом 12.3 или 12.4, этот перевод пересылается Получающим 
ведомством в Международное бюро вместе с регистрационным экземпляром в соответствии 
с пунктом (а) или, если Получающее ведомство уже осуществило пересылку этого 
регистрационного экземпляра в Международное бюро в соответствии с этим пунктом, 
незамедлительно после получения такого перевода. 

22.2 [Изъято] 

22.3 Срок в соответствии со статьей 12(3) 

Срок, упомянутый в статье 12(3), составляет три месяца с даты уведомления, направленного 
Международным бюро заявителю в соответствии с правилом 22.1 (c) или (g). 

Правило 23 
Пересылка копии для поиска, перевода и перечня последовательностей 

23.1 Процедура 

(а) Если никакого перевода международной заявки в соответствии с правилом 12.3 (а) не 
требуется, копия для поиска пересылается Получающим ведомством в Международный 
поисковый орган не позднее дня пересылки регистрационного экземпляра в Международное 
бюро, за исключением случаев неуплаты пошлины за поиск. В последнем случае копия для 
поиска пересылается незамедлительно после уплаты пошлины за поиск. 

(b) Если перевод международной заявки представлен в соответствии с правилом 12.3, один 
экземпляр перевода и заявления, которые вместе считаются копией для поиска в 
соответствии со статьей 12 (1), пересылаются Получающим ведомством в Международный 
поисковый орган, за исключением случаев неуплаты пошлины за поиск. В последнем случае 
копия указанного перевода и копия заявления пересылаются незамедлительно после 
уплаты пошлины за поиск. 

(c) Любой перечень последовательностей в электронной форме, представленный для целей 
правила 13

ter в Получающее ведомство вместо Международного поискового органа, 
незамедлительно направляется этим ведомством в Международный поисковый орган. 

Правило 24 
Получение регистрационного экземпляра Международным бюро 

24.1 [Изъято] 

24.2 Уведомление о получении регистрационного экземпляра 

(a) Международное бюро незамедлительно уведомляет: 

(i) заявителя; 

(ii) Получающее ведомство; и 

(iii) Международный поисковый орган (если только он не сообщил Международному бюро, 
что он не желает быть уведомленным таким образом) 

  о факте и дате получения регистрационного экземпляра. В уведомлении указываются 
номер международной заявки, дата подачи международной заявки и имя заявителя, а 
также дата подачи любой предшествующей заявки, приоритет которой 
испрашивается. Уведомление, направляемое заявителю, также содержит перечень 
указанных ведомств и, в случае, если указанное ведомство осуществляет выдачу 
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региональных патентов, перечень Договаривающихся государств, указанных для 
такого регионального патента. 

(b) [Изъято] 

(c) Если регистрационный экземпляр получен после истечения срока, предусмотренного в 
правиле 22.3, Международное бюро незамедлительно уведомляет об этом заявителя, 
Получающее ведомство и Международный поисковый орган. 

Правило 25 
Получение копии для поиска Международным поисковым органом 

25.1 Уведомление о получении копии для поиска 

Международный поисковый орган незамедлительно уведомляет о получении копии для поиска и 
дате ее получения Международное бюро, заявителя и, если только Международный поисковый орган не 
является одновременно и Получающим ведомством, Получающее ведомство. 

Правило 26 
Проверка и исправление в Получающем ведомстве некоторых элементов международной заявки 

26.1 Срок для проверки 

(a) Получающее ведомство предлагает внести исправления, предусмотренные в статье 
14(1)(b), в кратчайший срок, предпочтительно в течение одного месяца с даты получения 
международной заявки. 

(b) Если Получающее ведомство предлагает исправить недостатки, упомянутые в статье 
14(1)(a)(iii) или (iv) (отсутствие названия или реферата), оно уведомляет об этом 
Международный поисковый орган. 

26.2 Срок для исправления 

Срок, упомянутый в статье 14(1)(b), должен быть разумным с учетом обстоятельств и 
устанавливается в каждом случае Получающим ведомством. Он должен быть не менее одного месяца с 
даты предложения о внесении исправлений. Он может быть продлен Получающим ведомством в любое 
время до принятия решения. 

26.2
bis Проверка выполнения требований в соответствии со статьей 14(1)(а)(i) и (ii) 

(a) Для целей статьи 14(1)(а)(i) при наличии более одного заявителя достаточно, чтобы 
заявление было подписано одним из них. 

(b) Для целей статьи 14(1)(а)(ii) при наличии более одного заявителя достаточно, чтобы 
сведения, требуемые в соответствии с правилом 4.5(а)(ii) и (iii), были предоставлены в 
отношении одного из них, имеющего право в соответствии с правилом 19.1 подавать 
международную заявку в Получающее ведомство. 

26.3 Проверка выполнения требований к оформлению международной заявки в 
соответствии со статьей 14(1)(a)(v) 

(a) Если международная заявка подана на языке публикации, Получающее ведомство 
проверяет: 

(i) соответствие международной заявки требованиям к оформлению международной 
заявки, упомянутым в правиле 11, только в той мере, в какой их выполнение 
необходимо для целей разумно унифицированной международной публикации; 

(ii) соответствие любого перевода, представленного в соответствии с правилом 12.3, 
требованиям к оформлению заявки, упомянутым в правиле 11, в той мере, в какой их 
выполнение необходимо для целей удовлетворительного репродуцирования. 

(b) Если международная заявка подана на языке, который не является языком публикации, 
Получающее ведомство проверяет: 

(i) соответствие международной заявки требованиям к оформлению международной 
заявки, упомянутым в правиле 11, только в той мере, в какой их выполнение 
необходимо для целей удовлетворительного репродуцирования; 
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(ii) соответствие любого перевода, представленного в соответствии с правилом 12.3 или 
12.4, и чертежей требованиям к оформлению, упомянутым в правиле 11, в той мере, в 
какой их выполнение необходимо для целей разумно унифицированной 
международной публикации. 

26.3bis Предложение в соответствии со статьей 14(1)(b) об исправлении недостатков в 
соответствии с правилом 11 

От Получающего ведомства не требуется предлагать в соответствии с правилом 14(1)(b) 
исправить недостаток в соответствии с правилом 11, если требования к оформлению международной 
заявки, упомянутые в этом правиле, выполнены в той мере, в какой это необходимо в соответствии с 
правилом 26.3. 

26.3
ter

 Предложение об исправлении недостатков в соответствии со статьей 3(4)(i) 

(a) Если реферат или надписи на чертежах поданы на языке, ином, чем язык описания и 
формулы изобретения, Получающее ведомство, кроме случаев, когда: 

(i) перевод международной заявки требуется в соответствии с правилом 12.3(а) или 

(ii) реферат или надписи на чертежах составлены на языке публикации международной 
заявки, предлагает заявителю представить перевод реферата или надписей на 
чертежах на язык публикации международной заявки. При этом mutatis mutandis 
применяются положения правил 26.1(а), 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 и 29.1. 

(b) Если на 1 октября 1997 г. пункт (а) несовместим с национальным законодательством, 
применяемым Получающим ведомством, этот пункт не применяется таким Получающим 
ведомством, пока он остается несовместимым с этим законодательством, при условии, что 
Получающее ведомство информировало об этом Международное бюро до 31 декабря 1997 
г. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в 
Бюллетене. 

(c) Если заявление не удовлетворяет требованиям правила 12.1(с), Получающее ведомство 
предлагает заявителю представить перевод, удовлетворяющий требованиям этого правила. 
При этом mutatis mutandis применяются положения правил 3, 26.1(а), 26.2, 26.5 и 29.1. 

(d) Если на 1 октября 1997 г. пункт (с) несовместим с национальным законодательством, 
применяемым Получающим ведомством, этот пункт не применяется таким Получающим 
ведомством, пока он остается несовместимым с этим законодательством, при условии, что 
Получающее ведомство информирует об этом Международное бюро до 31 декабря 1997 г. 
Полученная информация незамедлительно публикуется Международным бюро в 
Бюллетене.

6
 

26.4 Процедура 

Любое исправление, представляемое в Получающее ведомство, может быть изложено в письме, 
адресованном этому ведомству, если характер исправления таков, что оно может быть перенесено с 
письма в регистрационный экземпляр без отрицательных последствий для четкости и 
непосредственного репродуцирования листа, на который переносится исправление; в противном случае 
от заявителя требуется представить заменяющий лист, включающий исправление, и сопроводительное 
письмо, в котором указываются различия между заменяемым и заменяющим листами. 

26.5 Решение Получающего ведомства 

Получающее ведомство определяет, представил ли заявитель исправления в срок, 
установленный в соответствии с правилом 26.2, и, если исправления были представлены в этот срок, 
решает, считать ли исправленную таким образом международную заявку изъятой или нет, при условии, 
что никакая международная заявка не может считаться изъятой по причине несоответствия 
требованиям к оформлению, упомянутым в правиле 11, если она отвечает этим требованиям в той 
мере, в какой это необходимо для целей разумно унифицированной международной публикации. 

26.6 Недостающие чертежи 

(a) Если, как предусмотрено статьей 14(2), в международной заявке делается ссылка на 
чертежи, которые в действительности не включены в данную заявку, Получающее 
ведомство отмечает этот факт в упомянутой заявке. 

(b) Дата, на которую заявитель получает уведомление, предусмотренное статьей 14(2), не 
влияет на срок, установленный правилом 20.2(a)(iii). 
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Правило 26bis 
Исправление или дополнение притязания на приоритет 

26bis
.1 Исправление или дополнение притязания на приоритет 

и Заявитель может исправлять или дополнять притязание на приоритет путем уведомления, 
представленного в Получающее ведомство или Международное бюро в течение 16 месяцев 
с даты приоритета, или, если такое исправление или дополнение может вызвать изменение 
даты приоритета, в течение 16 месяцев с такой измененной даты приоритета, в зависимости 
от того, какой из этих сроков истекает первым, при условии, что такое уведомление может 
быть представлено до истечения четырех месяцев с международной даты подачи. 
Исправление притязания на приоритет может включать его дополнение любым указанием, 
упомянутым в правиле 4.10. 

(b) Любое уведомление, упомянутое в пункте (а), полученное Получающим ведомством или 
Международным бюро после того, как заявитель обратился с просьбой о досрочной 
публикации международной заявки в соответствии со статьей 21(2)(b), считается 
ненаправленным за исключением случаев, когда просьба была изъята до завершения 
технической подготовки к международной публикации. 

(с) Если исправление или дополнение притязания на приоритет вызывает изменение даты 
приоритета, любой срок, исчисляемый с предшествующей даты приоритета и еще не 
истекший, исчисляется с измененной даты приоритета. 

26
bis

.2 Предложение об исправлении недостатков в притязании на приоритет 

(а) Если Получающее ведомство или, в случае если Получающее ведомство не сделает этого, 
Международное бюро сочтет, что притязание на приоритет не удовлетворяет требованиям 
правила 4.10 или что любое указание в притязании на приоритет отличается от 
соответствующего указания, фигурирующего в приоритетном документе, Получающее 
ведомство или Международное бюро, в зависимости от случая, предлагает заявителю 
исправить притязание на приоритет. 

(b) Если в ответ на предложение согласно пункту (а) заявитель до истечения срока в 
соответствии с правилом 26

bis.1(а) не представит уведомление, содержащее исправленное 
притязание на приоритет, удовлетворяющее требованиям правила 4.10, такое притязание 
на приоритет для целей процедуры по Договору считается незаявленным, и Получающее 
ведомство или Международное бюро, в зависимости от случая, делает соответствующее 
заявление и уведомляет об этом заявителя, при условии, что притязание на приоритет не 
считается незаявленным только потому, что в нем отсутствует номер предшествующей 
заявки, упомянутый в правиле 4.10(а)(ii), или указание в заявлении о притязании на 
приоритет отличается от соответствующего указания, фигурирующего в приоритетном 
документе. 

(с) Если Получающее ведомство или Международное бюро сделало заявление в соответствии 
с пунктом (b), то по просьбе заявителя, полученной Международным бюро до завершения 
технической подготовки к международной публикации, и при условии уплаты специальной 
пошлины, размер которой устанавливается Административной инструкцией, Международное 
бюро одновременно с публикацией международной заявки публикует информацию о 
притязании на приоритет, которое считалось незаявленным. Копия такой просьбы 
включается в рассылку в соответствии со статьей 20, если копия брошюры не используется 
для целей такой рассылки или если международная заявка не публикуется в силу статьи 
64(3). 

Правило 26
ter

 
Исправление или дополнение деклараций в соответствии с правилом 4.17 

26ter.1 Исправление или дополнение деклараций 

Заявитель может исправить или дополнить в заявлении любую декларацию, оговоренную в 
правиле 4.17 путем уведомления, направленного в Международное бюро в течение 16 месяцев с даты 
приоритета при условии, что любое уведомление, полученное Международным бюро после истечения 
этого срока, считается полученным в последний день этого срока, если оно получено до завершения 
технической подготовки к международной публикации. 
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26ter.2 Обработка деклараций 

(а) Если Получающее ведомство или Международное бюро обнаружит, что какая-либо 
декларация, оговоренная в правиле 4.17, не сформулирована так как это требуется или, в 
случае декларации об авторстве изобретения, оговоренной в правиле 4.17(iv), не подписана 
как требуется, Получающее ведомство или Международное бюро, в зависимости от случая, 
могут предложить заявителю исправить декларацию в течение 16-месячного срока с даты 
приоритета. 

(b) Если Международное бюро получит какую-либо декларацию или исправление согласно 
правилу 26

ter
.1 по истечению срока, установленного правилом 26

ter
.1, Международное бюро 

соответственно уведомляет заявителя и действует как предусмотрено Административной 
инструкцией. 

Правило 27 
Неуплата пошлин 

27.1 Пошлины 

(a) Для целей статьи 14(3)(а) «пошлины, предусмотренные статьей 3(4)(iv)» означают: пошлину 
за пересылку (правило 14), международную пошлину за подачу (правило 15.1), пошлину за 
поиск (правило 16) и, если требуется, пошлину за просрочку (правило 16bis.2). 

(b) Для целей статьи 14(3)(а) и (b) «пошлина, предусмотренная статьей 4(2)» означает 
международную пошлину за подачу (правило 15.1), и, если требуется, пошлину за просрочку 
(правило 16

bis
.2). 

Правило 28 
Недостатки, замеченные Международным бюро 

28.1 Уведомление о некоторых недостатках 

(a) Если, по мнению Международного бюро, международная заявка содержит какой-либо из 
недостатков, упомянутых в статье 14(1)(a)(i), (ii) или (v), Международное бюро сообщает об 
этих недостатках Получающему ведомству. 

(b) Получающее ведомство действует, как это предусмотрено в статье 14(1)(b) и правиле 26, за 
исключением случаев, когда оно не согласно с упомянутым мнением. 

Правило 29 
Международные заявки, считающиеся изъятыми 

29.1 Установление Получающим ведомством 

(а) Если Получающее ведомство в соответствии со статьей 14(1)(b) и правилом 26.5 
(неисправление отдельных недостаток), или в соответствии со статьей 14(3)(а) (неуплата 
установленных пошлин в соответствии с правилом 27.1(а)), или в соответствии со статьей 
14(4) (последующее установление несоответствия требованиям, перечисленным в пунктах 
(i) – (iii) статьи 11(1)), или в соответствии с правилом 12.3(d) или 12.4(d) (непредставление 
требуемого перевода или, в соответствующих случаях, неуплата пошлины за позднее 
представление перевода), или в соответствии с правилом 92.4(g)(i) (непредставление 
оригинала документа) заявляет, что международная заявка считается изъятой: 

(i) Получающее ведомство пересылает в Международное бюро регистрационный 
экземпляр (если он уже не был переслан) и любые исправления, представленные 
заявителем; 

(ii) Получающее ведомство незамедлительно уведомляет заявителя и Международное 
бюро о вышеуказанном заявлении, а Международное бюро, в свою очередь, 
уведомляет каждое указанное ведомство, которое уже было извещено о своем 
указании; 

(iii) Получающее ведомство не пересылает копию для поиска, как это предусмотрено 
правилом 23, или, если эта копия уже была переслана, оно уведомляет о 
вышеуказанном заявлении Международный поисковый орган; 
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(iv) Международное бюро не обязано уведомлять заявителя о получении 
регистрационного экземпляра. 

29.2 [Изъято] 

29.3 Обращение внимания Получающего ведомства на некоторые факты 

Если Международное бюро или Международный поисковый орган считают, что Получающее 
ведомство должно было установить, согласно статье 14(4), невыполнение требований, они обращают на 
это внимание Получающего ведомства. 

29.4 Уведомление о намерении сделать заявление в соответствии со статьей 14(4) 

Прежде чем Получающее ведомство сделает любое заявление в соответствии со статьей 14(4), 
оно уведомляет заявителя о своем намерении и указывает причины. Если заявитель не согласен с 
предварительными выводами Получающего ведомства, он имеет право в течение одного месяца с даты 
уведомления представить свои возражения по данному вопросу. 

Правило 30 
Срок в соответствии со статьей 14(4) 

30.1 Срок 

Срок, упомянутый в статье 14(4), составляет четыре месяца с даты международной подачи. 

Правило 31 
Копии, требуемые в соответствии со статьей 13 

31.1 Запрос копий 

(a) Запросы в соответствии со статьей 13(1) могут относиться ко всем, к некоторым видам или к 
отдельным международным заявкам, в которых национальное ведомство, делающее 
запрос, является указанным. Запросы, относящиеся ко всем или некоторым видам 
международных заявок, должны возобновляться каждый год путем уведомления, 
направляемого этим ведомством Международному бюро до 30 ноября предшествующего 
года. 

(b) Запросы в соответствии со статьей 13(2)(b) сопровождаются уплатой пошлины, 
покрывающей расходы на изготовление и почтовую пересылку копий. 

31.2 Изготовление копий 

Международное бюро отвечает за изготовление копий, требуемых в соответствии со статьей 13. 

Правило 32 
Распространение действия международной заявки на некоторые государства-правопреемники 

32.1 Распространение действия международной заявки на государство-правопреемник 

(a) Действие любой международной заявки, дата международной подачи которой приходится 
на период, определенный в параграфе (b), распространяется на государство («государство-
правопреемник»), чья территория до получения этим государством независимости являлась 
частью территории Договаривающегося государства, указанного в международной заявке, 
которое впоследствии прекратило свое существование («государство-предшественник»), 
при условии, что государство-правопреемник стало Договаривающимся государством путем 
сдачи на хранение Генеральному директору декларации о продолжении действия, в силу 
которой Договор выполняется государством-правопреемником. 

(b) Период, упомянутый в пункте (а), начинается в день, следующий за последним днем 
существования государства-предшественника, и заканчивается через два месяца после 
даты, на которую Генеральный директор уведомляет о декларации, упомянутой в пункте (а), 
правительства государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности. Однако, если дата получения независимости государством-
правопреемником является более ранней, чем дата, приходящаяся на день, следующий за 
последним днем существования государства-предшественника, государство-правопреемник 
может заявить, что указанный период начинается на дату получения им независимости; 
такое заявление должно быть сделано вместе с декларацией, упомянутой в пункте (а), и в 
нем должна быть указана дата получения независимости. 
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(c) Информация о любой международной заявке, дата подачи которой приходится на период, 
применяемый в соответствии с параграфом (b), и действие которой распространяется на 
государство-правопреемник, публикуется Международным Бюро в Бюллетене. 

32.2 Последствия распространения на государство-правопреемник 

(a) Если действие международной заявки распространяется на государство-правопреемник в 
соответствие с правилом 32.1, 

(i) государство-правопреемник считается указанным в международной заявке; и 

(ii) срок, применяемый в соответствие со статьей 22 или 39(1) в отношении этого 
государства, продляется до истечения по меньшей мере шести месяцев с даты 
публикации информации в соответствии с правилом 32.1(с). 

(b) Государство-правопреемник может устанавливать сроки, которые истекают позднее, чем те, 
которые предусмотрены в параграфе (a)(ii). Международное Бюро публикует информацию о 
таких сроках в Бюллетене. 

Правило 33 
Соответствующий уровень техники для целей международного поиска 

33.1 Соответствующий уровень техники для целей международного поиска 

(a) Для целей статьи 15(2) соответствующий уровень техники включает все то, что стало 
доступным публике где-либо в мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи 
и другие иллюстрации) и что может быть полезным при определении, является ли 
заявленное изобретение новым и соответствует ли оно изобретательскому уровню (т.е. 
является ли изобретение очевидным или нет) при условии, что раскрытие стало доступным 
до даты международной подачи. 

(b) Когда в любом письменном раскрытии содержится ссылка на устное раскрытие, 
использование, выставку или другие способы, посредством которых содержание 
письменного раскрытия стало доступным публике, и когда такой доступ имел место до даты 
международной подачи, в отчете о международном поиске должны особо упоминаться этот 
факт и дата, когда это произошло, если доступ публики к письменному раскрытию имел 
место на ту же или более позднюю дату по сравнению с датой международной подачи. 

(c) Любая опубликованная заявка или патент, дата публикации которых является такой же или 
более поздней по сравнению с датой подачи международной заявки, но дата подачи 
которых или, в зависимости от обстоятельств, дата испрашиваемого приоритета является 
более ранней, чем дата международной подачи международной заявки, по которой 
проводится поиск, и которые составляли бы соответствующий уровень техники для целей 
статьи 15(2), если бы они были опубликованы до даты международной подачи, особо 
упоминаются в отчете о международном поиске. 

33.2 Области, которые должны охватываться международным поиском 

(a) Международный поиск охватывает все те области техники и проводится на основе тех 
поисковых подборок, которые могут содержать материал, имеющий отношение к 
изобретению. 

(b) Следовательно, поиск проводится не только в той области техники, по которой изобретение 
классифицируется, но также и в аналогичных областях вне зависимости от классификации. 

(c) Вопрос о том, что в каждом конкретном случае следует считать аналогичными областями 
техники, рассматривается в свете того, что составляет наиболее важную функцию или 
область применения изобретения, а не только в свете специфических функций, специально 
указанных в международной заявке. 

(d) Международный поиск охватывает все те объекты, которые обычно считаются 
эквивалентными объекту заявляемого изобретения в отношении всех или отдельных его 
признаков, даже если специфические черты изобретения, как они описаны в международной 
заявке, являются иными. 
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33.3 Направленность международного поиска 

(a) Международный поиск проводится на основе формулы изобретения с должным учетом 
описания изобретения и чертежей (если таковые имеются) и с особым вниманием к 
изобретательскому замыслу, на который направлена формула изобретения. 

(b) Международный поиск, насколько это разумно и возможно, охватывает весь объект 
изобретения, который содержится в формуле изобретения или который, как можно с 
основанием ожидать, мог бы содержаться в формуле изобретения после ее изменения. 

Правило 34 
Минимум документации 

34.1 Определение 

(a) Определения, содержащиеся в статье 2(i) и (ii), не применяются для целей настоящего 
правила. 

(b) Документация, упомянутая в статье 15(4) («минимум документации»), состоит из: 

(i) «национальных патентных документов», как это определено в пункте (с); 

(ii) опубликованных международных (РСТ) заявок, опубликованных региональных заявок 
на патенты и авторские свидетельства и опубликованных региональных патентов и 
авторских свидетельств; 

(iii) других опубликованных материалов, относящихся к непатентной литературе, о 
которых договорятся Международные поисковые органы и список которых будет 
опубликован Международным бюро, как только будет достигнута договоренность и в 
дальнейшем по мере внесения изменений в этот список. 

(c) С учетом положений пунктов (d) и (е) «национальные патентные документы» включают: 

(i) патенты, выданные в 1920 г. и позже Великобританией, бывшим патентным 
ведомством Германии, бывшим Советским Союзом, Соединенными Штатами Америки, 
Францией, Швейцарией (только на немецком и французском языках) и Японией; 

(ii) патенты, выданные Федеративной Республикой Германии и Российской Федерацией; 

(iii) заявки на патенты, если они имеются, опубликованные в 1920 г. и позже в странах, 
упомянутых в подпунктах (i) и (ii); 

(iv) авторские свидетельства, выданные бывшим Советским Союзом; 

(v) свидетельства о полезности, выданные, и заявки на свидетельства о полезности, 
опубликованные во Франции; 

(vi) патенты, выданные, и заявки на патенты, опубликованные в любой другой стране 
после 1920 г. на английском, испанском, немецком или французском языках, в которых 
не содержится притязания на приоритет, при условии, что национальное ведомство 
заинтересованной страны отберет эти документы и предоставит их в распоряжение 
каждого Международного поискового органа. 

(d) Если заявка публикуется снова один раз (например, Offen-legungsschrift как Auslegeschrift) 
или более одного раза, ни один Международный поисковый орган не обязан иметь все 
варианты публикаций в своей документации; следовательно, каждый такой Орган может не 
хранить более одного варианта. Более того, если по заявке производится выдача и 
публикация патента или свидетельства о полезности (Франция), то ни один Международный 
поисковый орган не обязан иметь в своей документации одновременно и заявку, и патент 
или свидетельство о полезности (Франция); следовательно, каждый такой Орган может 
хранить или только заявку, или только патент, или только свидетельство о полезности 
(Франция). 

(e) Любой Международный поисковый орган, официальным языком которого или одним из 
официальных языков которого не является испанский, русский или японский, имеет право не 
включать в свою документацию те патентные документы Российской Федерации и бывшего 
Советского Союза и Японии, а также те патентные документы на испанском языке, 
соответственно, по которым рефераты на английском языке не являются общедоступными. 
Рефераты на английском языке, которые становятся общедоступными после вступления в 
силу настоящей Инструкции, должны включаться в патентные документы, к которым они 
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относятся, не позже, чем через шесть месяцев после того, как такие рефераты становятся 
общедоступными. В случае прекращения реферирования на английском языке в 
технических областях, в которых до этого рефераты на английском языке были 
общедоступными, Ассамблея принимает соответствующие меры для срочного 
возобновления таких услуг в упомянутых областях. 

(f) Для целей настоящего правила заявки, лишь выложенные для открытого публичного 
ознакомления, не считаются опубликованными заявками. 

Правило 35 
Компетентный Международный поисковый орган 

35.1 Компетентность только одного Международного поискового органа 

Каждое Получающее ведомство в соответствии с условиями соглашения, упомянутого в статье 
16(3)(b), сообщает Международному бюро, какой Международный поисковый орган является 
компетентным в проведении международного поиска по международным заявкам, поданным в это 
ведомство; Международное бюро незамедлительно публикует это сообщение. 

35.2 Компетентность нескольких Международных поисковых органов 

(a) Любое Получающее ведомство в соответствии с условиями соглашения, упомянутого в 
статье 16(3)(b), может назвать несколько Международных поисковых органов: 

(i) путем заявления о том, что все они являются компетентными для любой поданной в 
это ведомство международной заявки, оставляя право выбора за заявителем; или 

(ii) путем заявления о том, что один или несколько Международных поисковых органов 
являются компетентными для определенных видов международных заявок, поданных 
в это ведомство, а другой или несколько других Международных поисковых органов - 
компетентными по другим видам международных заявок, поданных в это ведомство, 
при условии, что в отношении международных заявок, относящихся к виду, по 
которому названы несколько компетентных Международных органов, право выбора 
остается за заявителем. 

(b) Любое Получающее ведомство, пользующееся возможностью, предусмотренной пунктом 
(а), незамедлительно сообщает об этом Международному бюро, которое, в свою очередь, 
незамедлительно публикует это сообщение. 

35.3 Cлучай, когда Международное бюро является Получающим ведомством в 
соответствии с правилом 19.1(a)(iii) 

(a) Если международная заявка подана в Международное бюро как в Получающее ведомство в 
соответствии с правилом 19.1(a)(iii), компетентным в проведении поиска по этой 
международной заявке является Международный поисковый орган, который был бы 
компетентным в том случае, если бы данная международная заявка была подана в 
Получающее ведомство, компетентное в соответствии с правилом 19.1(a)(i) или (ii), 19.1(b) 
или (c) либо правилом 19.2(i). 

(b) Если два или более Международных поисковых органа являются компетентными с 
соответствии с пунктом (а), право выбора остается за заявителем. 

(c) Правила 35.1 и 35.2 не применяются к Международному бюро как к Получающему 
ведомству в соответствии с правилом 19.1(a)(iii). 

Правило 36 
Минимум требований, предъявляемых к Международным поисковым органам 

36.1 Определение минимума требований 

Минимум требований, упомянутый в статье 16(3)(с), состоит в следующем: 

(i) национальное ведомство или межправительственная организация должны иметь, по 
крайней мере, 100 сотрудников, занятых полную рабочую неделю и обладающих 
достаточной технической квалификацией для проведения поиска; 

(ii) это ведомство или организация должны иметь в своем распоряжении или иметь доступ, по 
крайней мере, к минимуму документации, указанной в правиле 34 и подобранной 
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соответствующим образом для целей поиска на бумаге, в микроформах или на электронных 
носителях; 

(iii) это ведомство или организация должны иметь штат, который способен проводить поиск в 
необходимых областях техники и который обладает достаточными языковыми знаниями для 
понимания по крайней мере тех языков, на которых написан или на которые переведен 
минимум документации, упомянутой в правиле 34; 

(iv) это ведомство или организация должны иметь назначение в качестве Органа 
международной предварительной экспертизы. 

Правило 37 
Отсутствие названия или дефектное название 

37.1 Отсутствие названия 

Если международная заявка не содержит названия и Получающее ведомство уведомило 
Международный поисковый орган о том, что оно уже предложило заявителю исправить этот недостаток, 
Международный поисковый орган проводит международный поиск до тех пор, пока он не получит 
уведомления о том, что данная заявка считается изъятой. 

37.2 Установление названия 

Если международная заявка не содержит названия и Международный поисковый орган не 
получил от Получающего ведомства уведомления о том, что заявителю было предложено сообщить 
название, или если упомянутый Орган считает, что название не соответствует требованиям правила 4.3, 
он сам устанавливает название. Такое название устанавливается на языке, на котором публикуется 
Международная заявка, или, если в соответствии с правилом 23.1(b) был переслан ее перевод на 
другой язык и Международный поисковый орган желает этого, на языке такого перевода. 

Правило 38 
Отсутствие реферата или дефектный реферат 

38.1 Отсутствие реферата 

Если международная заявка не содержит реферата и Получающее ведомство уведомило 
Международный поисковый орган о том, что оно уже предложило заявителю исправить этот недостаток, 
Международный поисковый орган проводит международный поиск до тех пор, пока он не получит 
уведомления о том, что данная заявка считается изъятой. 

38.2 Составление реферата 

(a) Если международная заявка не содержит реферата и Международный поисковый орган не 
получил от Получающего ведомства уведомления о том, что заявителю было предложено 
представить реферат, или если упомянутый Орган считает, что реферат не соответствует 
требованиям правила 8, он сам составляет реферат. Такой реферат составляется на языке, 
на котором публикуется международная заявка, или, если в соответствии с правилом 23.1(b) 
был переслан ее перевод на другой язык и Международный поисковый орган желает этого, 
на языке такого перевода. 

(b) Заявитель может в месячный срок с даты отправки отчета о международном поиске 
представить свои замечания по реферату, подготовленному Международным поисковым 
органом. Если этот Орган изменяет подготовленный им реферат, он уведомляет об этом 
Международное бюро. 

Правило 39 
Объект заявки в соответствии со статьей 17(2)(a)(i) 

39.1 Определение 

Ни один Международный поисковый орган не обязан проводить поиск по международной заявке, 
если и в той мере, в которой объект заявки относится к следующему: 

(i) научные и математические теории; 

(ii) сорта растений, породы животных или чисто биологические способы выращивания растений 
и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими 
способами; 
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(iii) схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных 
расчетов или игр; 

(iv) хирургические или терапевтические методы лечения людей или животных, а также способы 
диагностики; 

(v) простое изложение информации; 

(vi) вычислительные программы в той мере, в какой Международный поисковый орган не 
оснащен для проведения поиска по определению уровня техники в отношении таких 
программ. 

Правило 40 
Отсутствие единства изобретения (международный поиск) 

40.1 Предложение об уплате дополнительных пошлин; срок 

Предложение об уплате дополнительных пошлин, предусмотренных в Статье 17(3)(а), должно 
содержать: 

(i) указание причин, на основании которых международная заявка не считается 
соответствующей требованию единства изобретения; 

(ii) предложение заявителю уплатить дополнительные пошлины в течение одного месяца с 
даты предложения и указание размера пошлин, подлежащих уплате; и 

(iii) предложение заявителю уплатить при необходимости пошлину за возражение, упомянутую 
в правиле 40.2(е), в течение одного месяца с даты предложения и указание суммы, 
подлежащей уплате. 

40.2 Дополнительные пошлины 

(a) Размер дополнительной пошлины за поиск в соответствии со статьей 17(3)(a) 
устанавливается компетентным Международным поисковым органом. 

(b) Дополнительная пошлина за поиск в соответствии со статьей 17(3)(a) уплачивается 
непосредственно Международному поисковому органу. 

(c) Любой заявитель может уплатить дополнительную пошлину одновременно с подачей 
возражения, в котором приводятся обоснованные доводы в подтверждение того, что 
международная заявка соответствует требованию единства изобретения или что размер 
требуемой дополнительной пошлины является завышенным. Это возражение 
рассматривается контрольной инстанцией, образованной в Международном поисковом, 
которая в случае признания обоснованности возражения дает распоряжение о полном или 
частичном возмещении заявителю дополнительных пошлин. По просьбе заявителя текст 
возражения и решение по нему направляются указанным ведомствам вместе с отчетом о 
международном поиске. Заявитель представляет перевод упомянутых материалов 
одновременно с представлением перевода международной заявки, требуемого в 
соответствии со статьей 22. 

(d) В состав контрольной инстанции, упомянутой в пункте (с), среди прочих может входить 
лицо, которое принимало решение, послужившее поводом для возражения. 

(e) Рассмотрение возражение, упомянутого в пункте (с), может облагаться пошлиной за 
возражение, уплачиваемой в пользу Международного поискового органа. Если заявитель в 
течение срока в соответствии с правилом 40.1(iii) не уплатил требуемую пошлину за 
возражение, возражение считается не поданным и Международный поисковый орган делает 
соответствующее заявление. Пошлина за возражение должна быть возмещена заявителю, 
если контрольная инстанция, упомянутая в пункте (с), найдет возражение обоснованным. 

Правило 41 
Предшествующий поиск, не являющийся международным поиском 

41.1 Обязательство использовать результаты; возмещение пошлины 

Если, как это предусмотрено правилом 4.11, в заявлении была сделана ссылка на поиск 
международного типа, проведенный согласно условиям, предусмотренным в статье 15(5), или на поиск, 
не являющийся международным поиском или поиском международного типа, Международный 
поисковый орган, насколько это возможно, использует результаты упомянутого поиска при составлении 
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отчета о международном поиске по международной заявке. Международный поисковый орган 
возмещает пошлину за поиск в размере и на условиях, предусмотренных в соглашении в соответствии 
со статьей 16(3)(b) или в сообщении, адресованном Международному бюро и опубликованном им в 
Бюллетене, если отчет о международном поиске может полностью или частично основываться на 
результатах упомянутого поиска. 

Правило 42 
Срок для проведения международного поиска 

42.1 Срок для проведения международного поиска 

Срок для подготовки отчета о международном поиске или декларации, упомянутой в статьей 
17(2)(а), составляет три месяца с даты получения копии для поиска Международным поисковым 
органом или девять месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее. 

Правило 43 
Отчет о международном поиске 

43.1 Идентификация 

В отчете о международном поиске идентифицируется Международный поисковый орган, который 
проводил поиск, путем указания названия этого Органа, а международная заявка - путем указания 
номера этой международной заявки, имени заявителя и даты международной подачи. 

43.2 Даты 

Отчет о международном поиске датируется и содержит дату фактического завершения 
международного поиска. Кроме того, он содержит дату подачи любой предшествующей заявки, 
приоритет которой испрашивается, или, если испрашивается приоритет нескольких предшествующих 
заявок, дату подачи самой ранней из них. 

43.3 Классификация 

(a) Отчет о международном поиске содержит классификацию объекта изобретения, по крайней 
мере, в соответствии с Международной патентной классификацией. 

(b) Такая классификация осуществляется Международным поисковым органом. 

43.4 Язык 

Каждый отчет о международном поиске и любая декларация, сделанная в соответствии со 
статьей 17(2)(а), должны быть на том языке, на котором публикуется международная заявка, к которой 
они относятся, или, если в соответствии с правилом 23.1(с) был переслан ее перевод на другой язык и 
Международный поисковый орган желает этого, на языке такого перевода. 

43.5 Ссылки 

(a) Отчет о международном поиске содержит ссылки на документы, относящиеся к предмету 
поиска. 

(b) Порядок идентификации любого ссылочного документа регулируется Административной 
инструкцией. 

(c) Ссылки, имеющие наиболее близкое отношение к предмету поиска, выделяются особо. 

(d) Ссылки, не относящиеся ко всем пунктам формулы, приводятся в отношении пункта или 
пунктов, к которым они относятся. 

(e) Если лишь некоторые выдержки из ссылочного документа имеют отношение к предмету 
поиска или имеют особенно близкое отношение к нему, они идентифицируются, например, 
путем указания страницы, колонки или строк, где содержатся эти выдержки. Если отношение 
к предмету поиска имеет весь документ, но отдельные его части имеют особенной близкое 
отношение к нему, идентифицируются такие части, если только подобная идентификация 
практически осуществима. 

43.6 Области поиска 

(a) В отчете о международном поиске перечисляются классификационные индексы областей 
поиска. Если такая индексация осуществляется не на основе Международной патентной 
классификации, Международный поисковый орган публикует используемую классификацию. 
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(b) Если международный поиск проводится по патентам, авторским свидетельствам, 
свидетельствам о полезности, полезным моделям, дополнительным патентам или 
дополнительным свидетельствам, дополнительным авторским свидетельствам, 
дополнительным свидетельствам о полезности или по опубликованным заявкам на любой 
из названных видов охраны, относящимся к государствам, периодам или языкам, которые 
не включены в минимум документации, как он определен в правиле 34, то в отчете о 
международном поиске, по возможности, называются эти виды документов, государства, 
периоды и языки. Для целей настоящего пункта статья 2(ii) не применяется. 

(c) Если международный поиск был основан на электронной базе данных или охватывал такую 
базу, в отчете о международном поиске может приводиться название такой базы данных, а 
также использовавшиеся поисковые термины, если это представляет интерес для сторонних 
лиц и практически осуществимо. 

43.7 Замечания относительно единства изобретения 

Если заявитель уплатил дополнительные пошлины за проведение международного поиска, это 
отмечается в отчете о международном поиске. Кроме того, если международный поиск проводился 
только по главному изобретению или не по всем изобретениям (статья 17(3)(а)), в отчете о 
международном поиске отмечается, по каким частям международной заявки поиск проводился, а по 
каким - нет. 

43.8 Уполномоченное должностное лицо 

В отчете о международном поиске должно указываться имя должностного лица Международного 
поискового органа, ответственного за его подготовку. 

43.9 Дополнительные сведения 

Отчет о международном поиске не должен содержать никаких иных сведений, кроме тех, 
которые определены в правилах 33.1(b) и (с), 43.1 - 43.3, 43.5 - 43.8 и 44.2, и замечаний, упомянутых в 
статье 17(2)(b), с учетом того, что Административная инструкция может разрешить включение в отчет о 
международном поиске дополнительных сведений, определяемых Административной инструкцией. 
Отчет о международном поиске не должен содержать, а Административная инструкция не должна 
разрешать включение каких-либо мнений, обоснований, аргументов или объяснений. 

43.10 Форма 

Требования к форме отчета о международном поиске устанавливаются Административной 
инструкцией. 

Правило 43
bis 

Письменное сообщение Международного поискового органа 

43bis
.1 Письменное сообщение 

(a) В соответствии с правилом 69.1(b-
bis) Международный поисковый орган одновременно с 

подготовкой отчета о международном поиске или декларации, упомянутой в статье 17(2)(а), 
составляет письменное сообщение, содержащее мнение Международного поискового 
органа в отношении: 

(i) того, представляется ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский 
уровень (неочевидным) и промышленно применимым; 

(ii) того, соответствует ли международная заявка требованиям Договора и настоящей 
Инструкции, в той мере, в какой они проверяются Международным поисковым 
органом. 

  Письменное сообщение сопровождается и другими замечаниями, предусмотренными 
настоящей Инструкцией. 

(b) Для целей подготовки письменного сообщения статьи 33(2) – (6), 35(2), 35(3) и правила 43.4, 
64, 65, 66.1(е), 66.7, 67, 70.2(b) и (d), 70.3, 70.4(ii), 70.5(a), 70.6 – 70.10, 70.12, 70.14/ и 
70.15(а) применяются mutatis mutandis.  

(c) В письменном сообщении содержится уведомление, информирующее заявителя о том, что 
в случае подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы 
письменное сообщение в соответствии с правилом 66.1

bis(a), но с учетом правила 66.1bis(b), 
считается письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы 
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для целей правила 66.2(а), и в этом случае заявителю предлагается до истечения срока в 
соответствии с правилом 54

bis.1(a) представить в этот Орган ответ в письменном виде 
вместе, если это уместно, с изменениями. 

Правило 44 
Пересылка отчета о международном поиске, письменного сообщения и т. д. 

44.1 Копии отчета или декларации и письменного сообщения 

Международный поисковый орган в один и то же день направляет одну копию отчета о 
международном поиске, или декларации, упомянутой в статье 17(2)(а), и одну копию письменного 
сообщения, подготовленного в соответствии с правилом 43

bis
.1, в Международное бюро и одну копию - 

заявителю. 

44.2 Название или реферат 

В отчете о международном поиске либо отмечается, что Международный поисковый орган 
принимает название и реферат в том виде, в каком они представлены заявителем, либо отчет 
сопровождается текстом названия и/или реферата, подготовленными Международным поисковым 
органом в соответствии с правилами 37 и 38. 

44.3 Копии ссылочных документов 

(a) Просьба, упомянутая в статье 20(3), может быть подана в любое время в течение семи лет 
с даты международной подачи международной заявки, к которой относится отчет о 
международном поиске. 

(b) Международный поисковый орган может потребовать, чтобы сторона (заявитель или 
указанное ведомство), подавшая просьбу, оплатила ему стоимость изготовления и 
пересылки копий по почте. Стоимость изготовления копий определяется в соглашениях, 
упомянутых в статье 16(3)(b), между международными поисковыми органами и 
Международным бюро. 

(c) [Изъято] 

(d) Любой Международный поисковый орган может выполнять обязанности, упомянутые в 
пунктах (a) и (b), через другой орган, ответственный перед ним. 

Правило 44
bis 

Международное предварительное заключение о патентоспособности, подготовленное 
Международным поисковым органом 

44bis.1 Подготовка заключения; пересылка заявителю 

(а) Если заключение международной предварительной экспертизы не подготовлено или не 
будет подготовлено, Международное Бюро составляет заключение от имени 
Международного поискового органа (упоминаемое в настоящем правиле как «заключение») 
по вопросам, упомянутым в правиле 43

bis.1(a). Заключение имеет то же содержание, что и 
письменное сообщение, подготовленное в соответствии с правилом 43bis.1(a). 

(b) Заключение называется «международное предварительное заключение о 
патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации)» и в нем указывается, что 
оно подготовлено в соответствии с настоящим правилом Международным Бюро от имени 
Международного поискового органа. 

(с) Международное Бюро незамедлительно направляет копию составленного в соответствии с 
параграфом (а) заключения заявителю. 

44
bis.2 Рассылка в указанные ведомства 

(а) Если заключение составлено в соответствии с правилом 44bis.1, Международное Бюро 
рассылает его во все указанные ведомства в соответствии с правилом 93

bis
.1, но не ранее 

истечения 30 месяцев с даты приоритета. 

(b) Если заявитель представляет в указанное ведомство просьбу в соответствии со статьей 
23(2), Международное Бюро высылает копию письменного сообщения, подготовленного 
Международным поисковым органом в соответствии с правилом 43

bis
.1(a), в это ведомство 

незамедлительно по получении просьбы от этого ведомства или от заявителя. 
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44bis.3 Перевод для указанных ведомств 

(а) Любое указанное ведомство может запросить перевод заключения, составленного в 
соответствии с правилом 44

bis
.1 и подготовленного на языке, отличающемся от 

официального языка или одного из официальных языков его национального ведомства, на 
английский язык. Международное Бюро уведомляется о любой такой просьбе и 
незамедлительно публикует ее в Бюллетене. 

(b) Если запрошен перевод в соответствии с параграфом (a), он подготавливается самим 
Международным Бюро или под его ответственность. 

(c) Международное Бюро направляет копию перевода в любое заинтересованное указанное 
ведомство и заявителю одновременно с направлением заключения в это ведомство.  

(d) В случае, упомянутом в правиле 44
bis.1, письменное сообщение, подготовленное в 

соответствии с правилом 43bis.1, по просьбе соответствующего указанного ведомства 
переводится на английский язык самим Международным Бюро или под его ответственность. 
Международное Бюро направляет копию перевода в соответствующее указанное ведомство 
в течение двух месяцев с даты получения просьбы о переводе и одновременно отсылает 
копию заявителю. 

44
bis.4 Замечания по переводу 

Заявитель может в письменном виде сделать замечания по поводу правильности перевода, 
упомянутого в правиле 44bis.3(b) или (d), и выслать копии таких замечаний каждому из заинтересованных 
указанных ведомств и в Международное Бюро. 

Правило 44ter 
Конфиденциальный характер письменного сообщения, заключения, перевода и замечаний 

44ter
.1 Конфиденциальный характер 

(a) Международное Бюро и Международный поисковый орган без просьбы или разрешения 
заявителя не разрешают доступ никаким лицам или ведомствам до истечения 30 месяцев с 
даты приоритета: 

(i) к письменному сообщению, подготовленному в соответствии с правилом 43
bis.1, к любому 

его переводу, подготовленному в соответствии с правилом 44
bis

.3(d) или к любым 
письменным замечаниям к такому переводу, представленным заявителем в соответствии с 
правилом 44

bis
.4; 

(ii) к заключению, составленному в соответствии с правилом 44
bis

.1, к любому его переводу, 
подготовленному в соответствии с правилом 44

bis.3(b)  или к любым письменным 
замечаниям к переводу, представленным заявителем в соответствии с правилом 44bis.4. 

(b) Для целей параграфа (а) термин «доступ» означает любые средства, включая личное 
сообщение и обычную публикацию, с помощью которых третьи лица могут получить 
сведения. 

Правило 45 
Перевод отчета о международном поиске 

45.1 Языки 

Отчеты о международном поиске и декларации, упомянутые в статье 17(2)(а), если они были 
составлены не на английском языке, переводятся на английский язык.  

Правило 46 
Изменение формулы изобретения в Международном бюро 

46.1 Срок 

Срок, упомянутый в статье 19, составляет два месяца с даты направления отчета о 
международном поиске Международным поисковым органом в Международное бюро и заявителю или 
16 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее, при условии, что 
любое изменение, сделанное в соответствии со статьей 19, которое получено Международным бюро 
после истечения применяемого срока, считается представленным в последний день этого срока, если 
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оно получено Международным бюро до того, как завершена техническая подготовка к международной 
публикации. 

46.2 Куда подавать изменения 

Изменения, сделанные в соответствии со статьей 19, подаются непосредственно в 
Международное бюро. 

46.3 Язык изменений 

Если международная заявка была подана на языке, отличающемся от языка, на котором она 
публикуется, любое изменение, сделанное в соответствии со статьей 19, должно быть на языке 
публикации. 

46.4 Объяснение 

(a) Объяснение, упомянутое в статье 19(1), должно быть на языке, на котором публикуется 
международная заявка, и не должно содержать более 500 слов, если оно составлено на 
английском языке или в переводе на английский. Объяснение, как таковое, определяется по 
названию, при этом предпочтительно используются слова «Объяснение в соответствии со 
статьей 19(1)» или их эквивалент на языке объяснения. 

(b) Объяснение не должно содержать никаких пренебрежительных комментариев к отчету о 
международном поиске или о релевантности ссылок, приведенных в этом отчете. 
Упоминание приведенных в отчете о международном поиске ссылок, относящихся к 
конкретному пункту формулы изобретения, может быть сделано только в связи с 
изменением этого пункта формулы. 

46.5 Форма изменений 

Заявитель должен представить заменяющий лист вместо каждого листа, содержащего пункты 
формулы, который в результате изменения или изменений, сделанных в соответствии со статьей 19, 
отличается от первоначально поданного листа. В сопроводительном письме к заменяющим листам 
обращается внимание на различия между заменяемыми и заменяющими листами. Если какое-либо 
изменение приводит к аннулированию целого листа, в письме сообщается об этом изменении. 

Правило 47 
Рассылка в указанные ведомства 

47.1 Процедура 

(а) Рассылка, предусмотренная в статье 20, осуществляется Международным Бюро в каждое 
указанное ведомство в соответствии с правилом 93bis.1, но с учетом правила 47.4, не ранее 
международной публикации международной заявки. 

(a-
bis

) Международное Бюро уведомляет каждое указанное ведомство в соответствии с 
правилом 93

bis.1 о факте и дате получения регистрационного экземпляра и о факте и дате 
получения любого приоритетного документа. 

(a-
ter

) Уведомление в соответствии с параграфом (a-
bis

) включает любую декларацию, 
оговоренную в правиле 4.17 (i) - (iv), и любое исправление ее в соответствии с правилом 
26

ter
.1, полученное Международным бюро до истечения срока, определенного в правиле 

26
ter.1, при условии, что указанное ведомство проинформировало Международное бюро, что 

применяемый национальный закон требует представления документов или доказательств, 
связанных с вопросом, к которому данная декларация относится. 

(b) Любое изменение, полученное Международным бюро в течение срока, установленного 
правилом 46.1, которое не было включено в рассылку, предусмотренную статьей 20, 
незамедлительно рассылается в указанные ведомства Международным Бюро, и последнее 
уведомляет об этом заявителя. 

(с)
 7  Международное Бюро по истечении 28 месяцев с даты приоритета незамедлительно 

направляет заявителю уведомление с информацией: 

(i) об указанных ведомствах, которые запросили осуществлять предусмотренную статьей 
20 рассылку в соответствии с правилом 93

bis
.1, и о дате такой рассылки в эти 

ведомства; 

(ii) об указанных ведомствах, которые не запросили осуществлять предусмотренную 
статьей 20 рассылку в соответствии с правилом 93

bis
.1. 
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(с-bis) Уведомление, упомянутое в параграфе (с)(i), принимается указанными ведомствами: 

(i) в случае, если указанное ведомство относится к упомянутым в параграфе (c)(i) – как 
неопровержимое доказательство того, что предусмотренная статьей 20 рассылка 
осуществлена на приведенную в уведомлении дату; 

(ii) в случае, если указанное ведомство относится к упомянутым в параграфе (c)(ii) – как 
неопровержимое доказательство того, что Договаривающееся государство, для 
которого это ведомство действует как указанное ведомство, не требует представления 
заявителем в соответствии со статьей 22 копии международной заявки.  

(d) Каждое указанное ведомство, если оно этого требует, получает отчеты о международном 
поиске и декларации, упомянутые в статье 17(2)(а), также в переводе, упомянутом в 
правиле 45.1. 

(e) 8  Если указанное ведомство до истечения 28 месяцев с даты приоритета не запросило 
Международное Бюро осуществить предусмотренную статьей 20 рассылку в соответствии с 
правилом 93

bis
.1,  Договаривающееся государство, для которого это ведомство действует 

как указанное ведомство, считается уведомившим Международное Бюро в соответствии с 
правилом 49.1(a-

bis) о том, что оно не требует представления заявителем в соответствии со 
статьей 22 копии международной заявки. 

47.2 Копии 

Копии, необходимые для рассылки, изготавливаются Международным Бюро. Дополнительные 
подробности в отношении копий, необходимых для рассылки, определяются Административной 
инструкцией. 

47.3 Языки 

(а) Международная заявка, рассылаемая в соответствии со статьей 20, должна быть на языке, 
на котором она публикуется. 

(b) Если язык, на котором публикуется международная заявка, отличается от языка, на котором 
заявка была подана, то по просьбе любого указанного ведомства Международное бюро 
высылает ему копию этой заявки на языке, на котором была подана заявка. 

47.4 Специальная просьба в соответствии со статьей 23(2) до международной публикации 

Если заявитель обращается в указанное ведомство со специальной просьбой в соответствии со 
статьей 23(2) до международной публикации международной заявки, Международное Бюро по просьбе 
заявителя или указанного ведомства незамедлительно осуществляет предусмотренную статьей 20 
рассылку в это ведомство. 

Правило 48 
Международная публикация 

48.1 Форма 

(a) Международная заявка публикуется в виде брошюры. 

(b) Подробности, касающиеся формы брошюры и метода репродуцирования, устанавливаются 
Административной инструкцией. 

48.2 Содержание 

(a) Брошюра содержит: 

(i) стандартный титульный лист; 

(ii) описание изобретения; 

(iii) формулу изобретения; 

(iv) чертежи (если таковые имеются); 

(v) с учетом положений пункта (g) - отчет о международном поиске или декларацию в 
соответствии со статьей 17(2)(а); однако при публикации в брошюре отчета о 
международном поиске не требуется включать ту его часть, которая содержит только 
данные, указанные в правиле 43, уже имеющиеся на титульном листе брошюры; 
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(vi) любое объяснение, поданное в соответствии со статьей 19(1), за исключением 
случаев, когда Международное бюро установит, что объяснение не соответствует 
положениям правила 46.4; 

(vii) любую просьбу об исправлении, упомянутую в третьем предложении правила 91.1(f); 

(viii) cоответствующие данные из любых сведений в отношении депонированного 
биологического материала, представленных в соответствии с правилом 13bis отдельно 
от описания, вместе с указанием даты, на которую Международное бюро получило эти 
сведения. 

(ix) информацию, касающуюся притязания на приоритет, считающегося незаявленным 
согласно правилу 26

bis
.2(b), публикация которой предусмотрена согласно правилу 

26
bis

.2(с). 

(x) декларацию, оговоренную в правиле 4.17(v), или исправления ее в соответствии с 
правилом 26ter.1, которые получены Международным бюро до истечения срока, 
установленного в правиле 26

ter
.1. 

(b) С учетом положений параграфа (c) титульный лист включает: 

(i) данные из заявления и другие данные, которые предусмотрены Административной 
инструкцией; 

(ii) фигуру или фигуры чертежей, если они имеются в международной заявке, если только 
не применяется правило 8.2(b); 

(iii) реферат; если реферат представлен одновременно на английском и другом языках, 
сначала приводится английский текст, 

(iv) указание, что заявление содержит какую-либо декларацию, оговоренную в правиле 
4.17, которую Международное бюро получило до истечения срока, установленного в 
правиле 26ter.1. 

(c) В тех случаях, когда имеется декларация в соответствии со статьей 17(2)(а), это особо 
отмечается на титульном листе, и он не содержит ни чертежа, ни реферата. 

(d) Фигура или фигуры, упомянутые в пункте (b)(ii), отбираются, как предусмотрено правилом 
8.2. Их репродуцирование на титульный лист может производиться с уменьшением. 

(e) Если для всего реферата, упомянутого в пункте (b)(iii), на титульном листе недостаточно 
места, он печатается на оборотной стороне титульного листа. То же относится и к переводу 
реферата, когда требуется его публикация в соответствии с правилом 48.3(с). 

(f) Если формула изобретения была изменена в соответствии со статьей 19, публикация 
должна содержать либо полный текст как первоначально заявленной формулы, так и 
измененной формулы, либо полный текст первоначально заявленной формулы с указанием 
изменений. Любое объяснение, упомянутое в статье 19(1), также включается в публикацию, 
за исключением случаев, когда Международное бюро установит, что объяснение не 
соответствует положениям правила 46.4. В публикации указывается также дата получения 
Международным бюро измененной формулы изобретения. 

(g) Если ко времени завершения технической подготовки к международной публикации отчет о 
международном поиске еще не поступил (например, в тех случаях, когда публикация 
производится по просьбе заявителя в соответствии со статьями 21(2)(b) и 64(3)(c)(i), в 
брошюре вместо отчета о международном поиске содержится указание о том, что 
упомянутый отчет еще не поступил и что либо брошюра (включая также и отчет о 
международном поиске) будет заново опубликована, либо отчет о международном поиске 
(когда он поступит) будет опубликован отдельно. 

(h) Если ко времени завершения технической подготовки к международной публикации срок для 
изменения формулы изобретения в соответствии со статьей 19 еще не истек, в брошюре 
указывается это и отмечается, что если формула будет изменена в соответствии со статьей 
19, то незамедлительно после внесения таких изменений либо будет заново опубликована 
брошюра (с измененной формулой), либо будет опубликовано объяснение, содержащее все 
изменения. В последнем случае вновь публикуются, по крайней мере, титульный лист и 
формула изобретения, а если представлено объяснение в соответствии со статьей 19(1), 
это объяснение также публикуется, если только Международное бюро не установит, что 
объяснение не соответствует положениям правила 46.4. 
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(i) Административная инструкция определяет, в каких случаях применяются различные 
варианты, упомянутые в пунктах (g) и (h). Это определение зависит от объема и сложности 
изменений и/или от объема международной заявки и фактора стоимости. 

48.3 Языки публикации 

(a) Если международная заявка подается на английском, испанском, китайском, немецком, 
русском, французском или японском языках («языки публикации»), она публикуется на том 
языке, на котором она была подана. 

(b) Если международная заявка подана не на языке публикации и перевод на язык публикации 
представлен в соответствии с правилом 12.3 или 12.4, эта заявка публикуется на языке 
такого перевода. 

(c) Если международная заявка публикуется не на английском языке, отчет о международном 
поиске в том виде, в каком он опубликован в соответствии с правилом 48.2(a)(v), или 
декларация, упомянутая в статье 17(2)(а), название изобретения, реферат, а также любые 
надписи, относящиеся к фигуре или фигурам, сопровождающим реферат, публикуются как 
на этом языке, так и на английском. Перевод подготавливается под ответственность 
Международного бюро. 

48.4 Более ранняя публикация по просьбе заявителя 

(a) В тех случаях, когда заявитель просит о публикации в соответствии со статьями 21(2)(b) и 
64(3)(c)(i), а отчет о международном поиске или декларация, упомянутая в статье 17(2)(а), 
еще не готовы для публикации вместе с международной заявкой, Международное бюро 
взимает специальную пошлину за публикацию, размер которой устанавливается 
Административной инструкцией. 

(b) Публикация в соответствии со статьями 21(2)(b) и 64(3)(c)(i) осуществляется 
Международным бюро незамедлительно после просьбы заявителя об этом, а когда 
взимается специальная пошлина в соответствии с пунктом (а), то после получения такой 
пошлины. 

48.5 Уведомление о национальной публикации 

В тех случаях, когда публикация международной заявки производится Международным бюро в 
соответствии со статьей 64(3)(c)(ii), соответствующее национальное ведомство незамедлительно после 
осуществления национальной публикации, упомянутой в названной статье, уведомляет Международное 
бюро о факте такой национальной публикации. 

48.6 Публикация некоторых фактов 

(a) Если какое-либо уведомление в соответствии с правилом 29.1(ii) поступит в Международное 
Бюро тогда, когда оно уже не может предотвратить международную публикацию 
международной заявки, Международное Бюро незамедлительно публикует в Бюллетене 
информацию о сути данного уведомления. 

(b) [Изъято] 

(c) Если изъятие международной заявки, указания какого-либо указанного государства или 
изъятие притязания на приоритет в соответствии с правилом 90

bis осуществляется после 
завершения технической подготовки к международной публикации, уведомление о таком 
изъятии публикуется в Бюллетене. 

Правило 49 
Копия, перевод и пошлина в соответствии со статьей 22 

49.1 Уведомление 

(a) Любое Договаривающееся государство, требующее представления перевода или уплаты 
национальной пошлины, или то и другое вместе в соответствии со статьей 22, уведомляет 
Международное бюро: 

(i) о языках, с которых, и языке, на который оно требует перевод; 

(ii) о размере национальной пошлины. 

(а-
bis

) Любое Договаривающееся государство, которое не требует от заявителя 
предусмотренного в статье 22 представления копии международной заявки (даже если 
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рассылка копий международной заявки Международным бюро в соответствии с правилом 47 
не была осуществлена к истечению соответствующего срока согласно статье 22), 
уведомляет об этом Международное бюро. 

(а-ter) Любое Договаривающееся государство, которое в соответствии со статьей 24(2) 
сохраняет, если оно является указанным государством, действие международной заявки, 
предусмотренное статьей 11(3), даже если копия международной заявки не представлена 
заявителем к истечению соответствующего срока согласно статье 22, уведомляет об этом 
Международное бюро. 

(b) Любое уведомление, полученное Международным бюро в соответствии с пунктами (а), (а-
bis) 

или (а-ter), незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене. 

(c) Если требования, предусмотренные в пункте (а), впоследствии меняются, 
Договаривающееся государство уведомляет о таких изменениях Международное бюро, 
которое незамедлительно публикует уведомление в Бюллетене. Если изменение означает, 
что требуется перевод на язык, который до этого не предусматривался, такое изменение 
вступает в силу только в отношении международных заявок, поданных более чем через два 
месяца после публикации уведомления в Бюллетене. В других случаях дата вступления в 
силу любого изменения определяется Договаривающимся государством. 

49.2 Языки 

Язык, на который может быть потребован перевод, должен быть официальным языком 
указанного ведомства. Если таких языков несколько, перевод не может требоваться, когда 
международная заявка составлена на одном из них. Если официальных языков несколько, а перевод 
должен быть представлен, заявитель может выбрать любой из этих языков. Несмотря на предыдущие 
положения настоящего пункта, если имеется несколько официальных языков, но национальное 
законодательство предписывает иностранцам использование одного из них, может быть потребован 
перевод на этот язык. 

49.3 Объяснения в соответствии со статьей 19; сведения в соответствии с правилом 
13

bis.4 

Для целей статьи 22 и настоящего правила любое объяснение, сделанное в соответствии со 
статьей 19(1), и любые сведения, представленные в соответствии с правилом 13bis.4, с учетом правила 
49.5(c) и (h) считаются частью международной заявки. 

49.4 Использование национального бланка 

От заявителя не требуется использования национального бланка при совершении действий, 
упомянутых в статье 22. 

49.5 Содержание перевода и требования к его оформлению 

(a) Для целей статьи 22 перевод международной заявки должен содержать описание (с учетом 
пункта (а-

bis)), формулу изобретения, любые надписи, относящиеся к чертежам, и реферат. 
Если это требуется указанным ведомством, перевод также, с учетом пунктов (b), (с-

bis
) и (е): 

(i) содержит заявление; 

(ii) если формула была изменена в соответствии со статьей 19, содержит как 
первоначальную формулу, так и измененную формулу; и 

(iii) сопровождается копией чертежей. 

(a-bis) Ни одно указанное ведомство не может требовать, чтобы заявитель представил ему 
перевод текстового материала, содержащегося в той части описания изобретения, которая 
содержит перечень последовательностей, если такая часть удовлетворяет требованиям 
правила 12.1(d) и если описание изобретения удовлетворяет требованиям правила 5.2(b). 

(b) Любое указанное ведомство, требующее представления перевода заявления, представляет 
копии банка заявления на языке перевода заявителям бесплатно. Форма и содержание 
бланка заявления на языке перевода не должны отличаться от формы и содержания 
заявления в соответствии с правилами 3 и 4; в частности, в бланке на языке перевода не 
должна запрашиваться какая-либо информация, которая не содержится в первоначально 
поданном заявлении. Использование бланка заявления на языке перевода не является 
обязательным. 
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(c) Если заявитель не представил перевода какого-либо объяснения, сделанного в 
соответствии со статьей 19(1), указанное ведомство может не принимать во внимание такое 
объяснение. 

(c-
bis

) Если в указанное ведомство, которое в соответствии с пунктом (a)(ii) требует 
представления перевода как первоначальной, так и измененной формулы, заявитель 
представляет только один из требуемых двух переводов, указанное ведомство может не 
принимать во внимание формулу, перевод которой не представлен, либо предложить 
заявителю представить недостающий перевод в указанный в уведомлении срок, который 
должен быть разумным с учетом обстоятельств. Если указанное ведомство предложило 
заявителю представить недостающий перевод, а последний не представлен в указанный в 
уведомлении срок, указанное ведомство может либо не принимать во внимание формулу, 
перевод которой не представлен, либо считать международную заявку изъятой. 

(d) Если какой-либо чертеж содержит надписи, перевод этих надписей представляется либо в 
виде копии оригинала чертежа с переводом, наклеенным на оригинал надписей, либо в виде 
вновь выполненного чертежа. 

(e) Любое указанное ведомство, требующее в соответствии с пунктом (a) представления копий 
чертежей, в том случае если заявитель не представил такую копию в течение 
соответствующего срока согласно статье 22, предлагает заявителю представить такую 
копию в течение срока, который должен быть разумным с учетом обстоятельств и должен 
быть указан в уведомлении. 

(f) Выражение «Fig.» не требует перевода на какой-либо язык. 

(g) Если какая-либо копия чертежей или какой-либо выполненный заново чертеж, которые были 
представлены в соответствии с пунктом (d) или (е), не отвечают требованиям к 
оформлению, упомянутым в правиле 11, указанное ведомство может предложить заявителю 
исправить этот недостаток в течение срока, который должен быть разумным с учетом 
обстоятельств и должен быть указан в уведомлении. 

(h) Если заявитель не представил перевода реферата или какого-либо сведения, 
представляемого в соответствии с правилом 13

bis
.4, указанное ведомство предлагает 

заявителю представить такой перевод, если оно считает это необходимым, в течение срока, 
который должен быть разумным с учетом обстоятельств и должен быть указан в 
уведомлении. 

(i) Информация о любом требовании и практике указанных ведомств в соответствии со вторым 
предложением пункта (a) публикуется Международным бюро в Бюллетене. 

(j) Ни одно указанное ведомство не может требовать, чтобы перевод международной заявки 
отвечал требованиям к оформлению, отличающимся от тех, которые установлены для 
первоначально подаваемой международной заявки. 

(k) Если название устанавливается Международным поисковым органом в соответствии с 
правилом 37.2, перевод должен содержать название, установленное этим Органом. 

(1) Если на 12 июля 1991 г. пункт (c-
bis

) или пункт (k) не совместим с национальным 
законодательством, применяемым указанным ведомством, соответствующий пункт не применяется 
таким указанным ведомством, пока он остается несовместимым с этим законодательством, при условии, 
что это ведомство информировало об этом Международное бюро до 31 декабря 1991 г. Полученная 
информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.

 9  

49.6 Восстановление прав после невыполнения действий, предусмотренных статьей 22 10   

(а) Если действие международной заявки, предусмотренное статьей 11(3), прекращено из-за 
невыполнения заявителем в соответствующий срок действий, предусмотренных статьей 22, 
указанное ведомство по просьбе заявителя и в соответствии с пунктами (b) - (e) настоящего 
правила, восстанавливает права заявителя в отношении этой международной заявки, если 
оно установит, что задержка в соблюдении срока была непреднамеренной, или, по выбору 
указанного ведомства, несоблюдение срока произошло несмотря на принятие надлежащих 
при данных обстоятельствах мер. 

(b) Просьба, упомянутая в пункте (а), должна быть представлена в указанное ведомство, и 
действия, предусмотренные статьей 22, должны быть выполнены в течение того из 
нижеследующих сроков, который истекает первым: 
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(i) два месяца с даты устранения причин несоблюдения соответствующего срока, 
предусмотренного статьей 22; или 

(ii) 12 месяцев с даты истечения соответствующего срока, предусмотренного статьей 22; 

  при условии, что заявитель может представить соответствующую просьбу в любой 
более поздний срок, если это допускается национальным законодательством 
указанного ведомства. 

(с) В просьбе, упомянутой в пункте (а), должны быть изложены причины несоблюдения 
соответствующего срока, предусмотренного статьей 22. 

(d) Национальное законодательство, применяемое указанным ведомством, может предусматривать: 

(i) уплату пошлины за подачу просьбы согласно пункту (а); 

(ii) подачу декларации или какого-либо иного доказательства для подтверждения причин, 
упомянутых в пункте (с). 

(е) Указанное ведомство не может отклонить просьбу, упомянутую в пункте (а), без 
предоставления заявителю возможности представить замечания на предполагаемый отказ в 
течение срока, разумного при данных обстоятельствах. 

(f) Если на 1 октября 2002 года пункты (а) - (e) несовместимы с национальным 
законодательством, применяемым указанным ведомством, эти пункты не применяются в 
отношении такого указанного ведомства до тех пор, пока они остаются несовместимыми с 
этим законодательством, при условии, что данное ведомство проинформирует об этом 
Международное бюро до 1 января 2003 года. Полученная информация незамедлительно 
публикуется Международным бюро в Бюллетене.

 11  

Правило 49bis 
Сведения об охране, испрашиваемой для целей национальной процедуры 

49bis
.1 Выбор определенных видов охраны 

(a) Если заявитель желает, чтобы его международная заявка рассматривалась в каком-либо 
указанном государстве, в отношении которого применима статья 43, не как заявка на патент, 
а как заявка на любой другой вид охраны из перечисленных в этой статье, заявитель при 
осуществлении действий, предусмотренных статьей 22, информирует об этом указанное 
ведомство. 

(b) Если заявитель желает, чтобы его международная заявка рассматривалась в каком-либо 
указанном государстве, в отношении которого применима статья 44, как заявка на более чем 
один вид охраны из перечисленных в статье 43, заявитель при осуществлении действий, 
предусмотренных статьей 22, информирует об этом указанное ведомство и указывает, если 
это применимо, какой вид охраны испрашивается в первую очередь, а какой – 
дополнительно. 

(c) В случаях, упомянутых в пунктах (a) и (b), если заявитель желает, чтобы его международная 
заявка рассматривалась в указанном государстве как заявка на дополнительный патент, 
дополнительное свидетельство, дополнительное авторское свидетельство или 
дополнительное свидетельство о полезности, заявитель при осуществлении действий, 
предусмотренных статьей 22, приводит сведения о соответствующей основной заявке, 
основном патенте или ином основном охранном документе. 

(d) Если заявитель желает, чтобы его международная заявка рассматривалась в указанном 
государстве как заявка в продолжение или частичное продолжение предшествующей 
заявки, заявитель при осуществлении действий, предусмотренных статьей 22, информирует 
об этом указанное ведомство и приводит сведения о соответствующей основной заявке. 

(e) Если заявитель при осуществлении действий, предусмотренных статьей 22, не представил 
никакой определенной информации в соответствии с пунктом (а), но уплаченная заявителем 
национальная пошлина, упомянутая в статье 22, соответствует национальной пошлине за 
конкретный вид охраны, уплата этой пошлины считается выражением желания заявителя, 
чтобы его международная заявка рассматривалась как заявка именно на этот вид охраны и 
указанное ведомство соответственно информирует об этом заявителя. 
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49bis.2 Срок для представления информации 

(а) Ни одно указанное ведомство не может требовать от заявителя представления какой-либо 
информации, упомянутой в правиле 49

bis
.1, или в тех случаях, когда это применимо, 

информации о том, какой патент намерен испрашивать заявитель – национальный или 
региональный, до осуществления действий, предусмотренных статьей22. 

(b) Если это допускает национальное законодательство указанного ведомства, заявитель 
может представить такую информацию или, если допустимо, преобразовать заявку на один 
вид охраны в заявку на другой вид охраны и в более поздние сроки. 

Правило 50 
Право в соответствии со статьей 22(3) 

50.1 Осуществление права 

(a) Любое Договаривающееся государство, допускающее установление срока, истекающего 
позднее, чем сроки, предусмотренные статьей 22(1) или (2), уведомляет Международное 
бюро об установленных сроках. 

(b) Любое уведомление, полученное Международным бюро согласно пункту (а), 
незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене. 

(c) Уведомления о сокращении ранее установленного срока вступают в силу в отношении 
международных заявок, поданных после истечения трех месяцев с даты, на которую 
уведомление было опубликовано Международным бюро. 

(d) Уведомления о продлении ранее установленного срока вступают в силу с даты их 
публикации Международным бюро в Бюллетене в отношении международных заявок, 
находящихся в это время на рассмотрении или поданных после даты такой публикации, или 
если Договаривающееся государство, которое делает уведомление, устанавливает более 
позднюю дату, то с этой более поздней даты. 

Правило 51 
Пересмотр указанными ведомствами 

51.1 Срок для представления просьбы об отправке копий 

Срок, упомянутый в статье 25(1)(с), составляет два месяца с даты уведомления, посланного 
заявителю в соответствии с правилами 29(7)(i), 24.2(с) или 29.1(ii).  

51.2 Копия уведомления 

Если заявитель после получения отрицательного заключения в соответствии со статьей 11(1) 
просит Международное бюро в соответствии со статьей 25(1) переслать копии материалов 
предполагаемой международной заявки любому ведомству из числа названных им в качестве 
указанных, он прилагает к своей просьбе копию уведомления, упомянутого в правиле 20.7(i). 

51.3 Срок для уплаты национальной пошлины и представления перевода 

Срок, упомянутый в статье 25(2)(а), истекает одновременно со сроком, установленным в правиле 
51.1. 

Правило 51bis 
Некоторые национальные требования, допускаемые согласно статье 27 

51
bis

.1 Некоторые допускаемые национальные требования 

(a) С учетом правила 51
bis

.2 национальный закон, применяемый указанным ведомством, может 
в соответствии со статьей 27 требовать от заявителя представить, в частности: 

(i) документ, относящийся к личности изобретателя, 

(ii) документ, относящийся к праву заявителя подавать заявку или получать патент, 

(iii) документ, содержащий какие-либо доказательства права заявителя испрашивать 
приоритет предшествующей заявки, если заявитель не является заявителем более 
ранней заявки или если имя заявителя изменилось с даты, на которую более ранняя 
заявка была подана; 
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(iv) если международная заявка указывает государство, чье национальное 
законодательство требует, чтобы национальные заявки были поданы изобретателями, 
документ, содержащий клятву или декларацию об авторстве изобретения; 

(v) доказательство, касающееся не порочащих новизну раскрытий или исключений в 
отношении новизны, таких как раскрытие в результате незаконного использования, 
раскрытие путем показа на определенных выставках и раскрытие изобретения 
заявителем в определенный период времени; 

(vi) подтверждение международной заявки путем представления подписи любого 
заявителя для указанного государства, не подписавшего заявления; 

(vii) любые отсутствующие сведения, требуемые в соответствии с правилом 4.5(а)(ii) и (iii), 
в отношении любого заявителя для указанного государства. 

(b) Национальное законодательство, применяемое указанным ведомством, может в 
соответствии со статьей 27(7) требовать, чтобы: 

(i) заявитель был представлен агентом, имеющим право представлять заявителей в 
этом ведомстве, и/или имел адрес в указанном государстве для целей получения 
уведомлений; 

(ii) агент, при наличии такового, представляющий заявителя, назначался заявителем 
должным образом. 

(c) Национальное законодательство, применяемое указанным ведомством, в 
соответствии со статьей 27(1) может требовать, чтобы международная заявка, ее 
перевод или любой относящийся к ней документ были представлены более чем в 
одном экземпляре. 

(d) Национальное законодательство, применяемое указанным ведомством, может в 
соответствии со статьей 27(2)(ii) требовать, чтобы перевод международной заявки, 
подготовленный заявителем согласно статье 22(1): 

(i) был заверен заявителем или лицом, сделавшим перевод международной заявки, 
посредством утверждения о том, что насколько ему известно, перевод является 
полным и достоверным; 

(ii) был заверен общественным органом или клятвой переводчика, но только если 
указанное ведомство имеет обоснованные сомнения в точности перевода; 

(e) Национальное законодательство, применяемое указанным ведомством, может в 
соответствии со статьей 27 требовать от заявителя представление перевода приоритетного 
документа, при условии, что такой перевод может быть потребован, только если 
обоснованность приоритетных притязаний связана с установлением патентоспособности 
рассматриваемого изобретения. 

(f) Если на 17 марта 2000 года оговорка в пункте (е) не совместима с национальным законом, 
применяемым указанным ведомством, эта оговорка не применяется в отношении этого 
ведомства до тех пор, пока оговорка будет оставаться несовместимой с законом, при 
условии что данное ведомство соответственно информирует Международное бюро до 30 
ноября 2000 года. Полученная информация незамедлительно публикуется Международным 
бюро в Бюллетене.

 12  

51bis.2 Обстоятельства, при которых документы или доказательства не могут быть 
затребованы 

(a) Если применяемое национальное законодательство не требует, чтобы национальные заявки 
подавались изобретателем, указанное ведомство, если оно не имеет обоснованных 
сомнений в правдивости сведений или соответствующей декларации, не запрашивает 
какого-либо документа или доказательства: 

(i) относящегося к личности изобретателя (правило 51
bis

.1(a)(i)), если сведения, 
касающиеся изобретателя, в соответствии с правилом 4.6 содержатся в заявлении, 
или если декларация об удостоверении личности изобретателя, в соответствии с 
правилом 4.17(i) содержится в заявлении или представлена непосредственно в 
указанное ведомство; 

(ii) относящегося к праву изобретателя на международную дату подачи подавать заявку и 
получать патент (правило 51

bis.1(a)(ii)), если декларация по данному вопросу в 
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соответствии с правилом 4.17(ii) содержится в заявлении или представлена 
непосредственно в указанное ведомство; 

(iii) относящегося к праву изобретателя на международную дату подачи испрашивать 
приоритет предшествующей заявки (правило 51

bis.1(a)(iii)), если декларация по 
данному вопросу в соответствии с правилом 4.17(iii) содержится в заявлении или 
представлена непосредственно в указанное ведомство; 

(b) Если применяемое национальное законодательство требует, чтобы национальные заявки 
подавались изобретателем, указанное ведомство, если оно не имеет обоснованных 
сомнений в правдивости указаний или соответствующей декларации, не запрашивает 
какого-либо документа или доказательства: 

(i) относящегося к личности изобретателя (правило 51
bis

.1(a)(i)) (иного, чем документ, 
содержащий клятву или декларацию об авторстве на изобретение (правило 
51

bis.1(a)(iv)), если сведения, касающиеся изобретателя, в соответствии с правилом 
4.6 содержатся в заявлении; 

(ii) относящегося к праву заявителя на международную дату подачи испрашивать 
приоритет предшествующей заявки (правило 51bis.1(a)(iii)), если декларация по 
данному вопросу в соответствии с правилом 4.17(iii) содержится в заявлении или 
представлена непосредственно в указанное ведомство; 

(iii) cодержащего клятву или декларацию об авторстве на изобретение (правило 
51

bis
.1(a)(iv)), если декларация об авторстве в соответствии с правилом 4.17(iv) 

содержится в заявлении или представлена непосредственно в указанное ведомство. 

(c) Если на 17 марта 2000 года пункт (а) не совместим в отношении какого-либо из своих 
положений с национальным законодательством, применяемым указанным ведомством, 
пункт (а) не применяется в отношении этого ведомства в части этого положения, до тех пор 
пока он остается несовместимым с законодательством, при условии что данное ведомство 
соответственно информирует Международное бюро до 30 ноября 2000 года. Полученная 
информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.

 13 
 

51
bis.3 Предоставление возможности выполнения национальных требований 

(a) Если какое-либо требование, упомянутое в правиле 51bis.(1)(a) (i)-(iv) и (c)-(e), или какое-
либо другое требование национального законодательства, применяемого указанным 
ведомством в соответствии со статьей 27(1) или (2), не было выполнено в течение того же 
периода, который установлен для выполнения требований в соответствии со статьей 22, 
указанное ведомство предлагает заявителю выполнить требования в течение срока, 
который не может быть меньше, чем два месяца с даты предложения. Каждое указанное 
ведомство может потребовать, чтобы заявитель оплатил пошлину в ответ на предложение 
выполнить национальные требования. 

(b) Если какое-либо требование национального законодательства, применяемого указанным 
ведомством, которое это ведомство может применять в соответствии со статьей 27(1) или 
(2), не выполняется в течение того же периода, который установлен для выполнения 
требований согласно статьи 22/, заявитель имеет возможность выполнить эти требования 
после истечения этого периода. 

(c) Если на 17 марта 2000 года пункт (а) не совместим с национальным законодательством, 
применяемым указанным ведомством в отношении срока, установленного в этом пункте, 
указанный пункт не применяется в отношении этого ведомства в части этого срока до тех 
пор, пока этот пункт остается несовместимым с законом, при условии, что данное ведомство 
соответственно информирует Международное бюро до 30 ноября 2000 года. Полученная 
информация незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене.
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Правило 52 
Изменение формулы изобретения, описания изобретения и чертежей в указанных ведомствах 

52.1 Срок 

(a) В любом указанном государстве, в котором процедура или экспертиза начинаются без 
специальной просьбы, заявитель может, если он того желает, осуществить право, 
предусмотренное статьей 28, в течение одного месяца с даты выполнения требований, 
предусмотренных статьей 22, при условии, что, если рассылка в соответствии с правилом 
47.1 не произведена до истечения срока, применяемого согласно статье 22, он 
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осуществляет это право не позднее четырех месяцев с даты истечения этого срока. В 
любом случае заявитель может осуществить это право в любой более поздний срок, если 
это допускается национальным законодательством данного государства. 

(b) В любом указанном государстве, национальное законодательство которого 
предусматривает, что экспертиза начинается только по специальной просьбе, срок, в 
течение которого, или дата, на которую заявитель может осуществить право в соответствии 
со статьей 28, должны быть такими же, как это предусмотрено национальным 
законодательством для представления изменений в случае проведения экспертизы 
национальных заявок по специальной просьбе; этот срок не должен истекать ранее или эта 
дата не должна наступать ранее истечения соответствующего срока согласно пункту (а). 

ЧАСТЬ С 
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГЛАВЕ II ДОГОВОРА 

Правило 53 
Требование 

53.1 Бланк 

(a) Требование представляется на типографском бланке или на бланке, подготовленном с 
помощью компьютера. Подробности, касающиеся типографского бланка и бланка 
требования, подготовленного с помощью компьютера, определяются Административной 
инструкцией. 

(b) Типографские бланки требования предоставляются бесплатно Получающим ведомством 
или Органом международной предварительной экспертизы. 

53.2 Содержание 

(a) Требование должно содержать: 

(i) ходатайство; 

(ii) сведения о заявителе и агенте, при наличии такового; 

(iii) сведения о международной заявке, к которой оно относится; 

(iv) в тех случаях, когда это необходимо, заявление об изменениях. 

(b) Требование должно быть подписано. 

53.3 Ходатайство 

Ходатайство должно быть следующего содержания и должно быть иметь предпочтительно 
сформулировано следующим образом: «Требование в соответствии со статьей 31 Договора о патентной 
кооперации: нижеподписавшийся просит, чтобы по нижеуказанной международной заявке была 
проведена международная предварительная экспертиза в соответствии с Договором о патентной 
кооперации». 

53.4 Заявитель 

В отношении сведений о заявителе применяются правила 4.4 и 4.16, и mutatis mutandis 
применяется правило 4.5. 

53.5 Агент или общий представитель 

Если назначается агент или общий представитель, то это указывается в требовании. 
Применяются положения правил 4.4 и 4.16, а положение правила 4.7 применяется mutatis mutandis. 

53.6 Сведения о международной заявке 

Сведения о международной заявке содержат имя и адрес заявителя, название изобретения, 
дату международной подачи (если она уже известна заявителю) и номер международной заявки, а если 
этот номер еще не известен заявителю - название Получающего ведомства, в которое была подана 
международная заявка. 

53.7 Выбор государств 

Подача требования означает выбор всех указанных Договаривающихся государств, связанных 
Главой II Договора. 
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53.8 Подпись 

(a) С учетом положений пункта (b) требование должно быть подписано заявителем или, если 
имеется несколько заявителей, всеми заявителями, подающими требование. 

(b) Если два или более заявителей подают требование, в котором делается выбор государства, 
чье национальное законодательство предусматривает подачу национальных заявок 
изобретателями, и если заявитель для этого выбранного государства, являющийся 
изобретателем, отказался подписать требование, или не может быть обнаружен, или после 
должных усилий с ним не установлена связь, требование может быть не подписано этим 
заявителем («упомянутый заявитель»), если оно подписано по крайней мере одним 
заявителем, и 

(i) представлены объяснения по поводу отсутствия подписи упомянутого заявителя, 
которые бы удовлетворяли Орган международной предварительной экспертизы; или 

(ii) упомянутый заявитель не подписал заявление, однако требования правила 4.15(b) 
были соблюдены. 

53.9 Заявление об изменениях
15 

(а) Если делались изменения в соответствии со статьей 19, в заявлении об изменениях следует 
отметить, желает ли заявитель, чтобы эти изменения для целей международной 
предварительной экспертизы: 

(i) были приняты во внимание, и в этом случае копию изменений предпочтительно 
приложить к требованию; или 

(ii) считались бы пересмотренными с учетом изменений, сделанных в соответствии со 
статьей 34. 

(b) Если изменения в соответствии со статьей 19 не делались, а срок их подачи еще не истек, в 
заявлении может быть отмечено, что если Орган международной предварительной 
экспертизы желает начать международную предварительную экспертизу одновременно с 
международным поиском в соответствии с правилом 69.1(b), что заявитель желает, чтобы 
начало международной предварительной экспертизы было отложено в соответствии с 
правилом 69.1(d). 

(c) Если вместе с требованием представляются изменения в соответствии со статьей 34, это 
оговаривается в заявлении об изменениях. 

Правило 54 
Заявитель, имеющий право подавать требование 

54.1 Местожительство и гражданство 

(a) С учетом положений пункта (b) местожительство и гражданство заявителя для целей статьи 
31(2) определяются в соответствии с правилом 18.1(a) и (b). 

(b) Орган международной предварительной экспертизы в случаях, оговоренных 
Административной инструкцией, обращается в Получающее ведомство или, если 
международная заявка была подана в Международное бюро в качестве Получающего 
ведомства, в национальное ведомство Договаривающегося государства или национальное 
ведомство, действующее от имени Договаривающегося государства, с просьбой решить 
вопрос о том, является ли заявитель жителем или гражданином того Договаривающегося 
государства, местожительство в котором или гражданство которого он заявляет. Орган 
международной предварительной экспертизы информирует заявителя о любой такой 
просьбе. Заявителю предоставляется возможность направить свою аргументацию 
непосредственно соответствующему ведомству. Соответствующее ведомство должно 
незамедлительно решить данный вопрос. 

54.2 Право подавать требование 

Право подавать требование в соответствии со статьей 31(2) существует, если заявитель, 
подающий такое требование, или в случае двух или более заявителей, если, по крайней мере, один из 
заявителей, обращающихся с требованием, является жителем или гражданином Договаривающегося 
государства, связанного положениями главы II, а международная заявка была подана в Получающее 
ведомство Договаривающегося государства или действующее от имени Договаривающегося 
государства, связанного положениями главы II. 
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54.3 Международные заявки, подаваемые в Международное бюро как в Получающее 
ведомство 

Если международная заявка подана в Международное бюро как в Получающее ведомство в 
соответствии с правилом 19.1(a)(iii), Международное бюро для целей статьи 31(2)(a) считается 
действующим от имени Договаривающегося государства, жителем или гражданином которого является 
заявитель. 

54.4 Заявитель, не имеющий права подавать требование 

Если заявитель не имеет права подавать требование или, в случае двух или более заявителей, 
ни один из них не имеет права подавать требование в соответствии с правилом 54.2, считается, что 
требование не было представлено. 

Правило 54
bis

 
Срок для подачи требования 

54bis.1 Срок для подачи требования 

(а) Требование может быть подано в любое время до конца того из нижеуказанных сроков, 
который истекает позднее: 

(i) три месяца с даты пересылки заявителю отчета о международном поиске и 
письменного сообщения, подготовленного в соответствии с правилом 43

bis
.1, или 

декларации, упомянутой в статье 17(2)(а); или 

(ii) 22 месяца с даты приоритета. 

(b) Любое требование, представленное после истечения срока, применяемого в соответствии с 
пунктом (а), считается не поданным и Орган международной предварительной экспертизы 
уведомляет об этом. 

Правило 55 
Языки (международная предварительная экспертиза) 

55.1 Язык требования 

Требование должно быть составлено на языке международной заявки или, если международная 
заявка была подана на языке, отличающемся от того языка, на котором она публикуется, на языке 
публикации. Однако, если в соответствии с правилом 55.2 требуется перевод международной заявки, 
требование должно быть составлено на языке такого перевода. 

55.2 Перевод международной заявки 

(a) Если ни язык, на котором подана международная заявка, ни язык, на котором опубликована 
международная заявка, не допускается Органом международной предварительной 
экспертизы, который должен проводить международную предварительную экспертизу по 
данной заявке, заявитель с учетом пункта (b) вместе с требованием представляет перевод 
этой международной заявки на язык, который одновременно является: 

(i) языком, допустимым этим Органом, и 

(ii) языком публикации. 

(b) Если перевод международной заявки на язык, упомянутый в пункте (а), был переслан в 
Международный поисковый орган в соответствии с правилом 23.1(b), а Орган 
международной предварительной экспертизы является частью того же национального 
ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, 
заявитель может не представлять перевод в соответствии с пунктом (а). В случае, если 
заявитель не представит перевод в соответствии с пунктом (а), международная 
предварительная экспертизы проводится на основе перевода, пересланного в соответствии 
с правилом 23.1(b). 

(c) Если требование пункта (a) не выполняется, а положения пункта (b) не применяются, Орган 
международной предварительной экспертизы предлагает заявителю представить 
требуемый перевод в срок, который должен быть разумным с учетом обстоятельств. Этот 
срок не должен составлять менее одного месяца с даты предложения. Он может быть 
продлен Органом международной предварительной экспертизы в любое время до принятия 
решения. 
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(d) Если заявитель выполнил предложенное в срок согласно пункту (с), упомянутое 
предписание считается выполненным. Если заявитель не сделал этого, считается, что 
требование не было подано, и Орган Международной предварительной экспертизы делает 
соответствующее заявление. 

55.3 Перевод изменений 

(a) Если требуется перевод международной заявки в соответствии с правилом 55.2, любые 
изменения, о которых говорится в заявлении об изменениях в соответствии с правилом 53.9, 
если заявитель желает, чтобы они были приняты во внимание для целей международной 
предварительной экспертизы, а также любые изменения в соответствии со статьей 19, 
которые должны приниматься во внимание в соответствии с правилом 66.1(с), должны быть 
на языке такого перевода. Если такие изменения были поданы или подаются на другом 
языке, должен быть также представлен их перевод. 

(b) Если требуемый перевод изменений, о котором говорится в пункте (а), не представлен, 
Орган международной предварительной экспертизы предлагает заявителю представить 
отсутствующий перевод в срок, который должен быть разумным с учетом обстоятельств. 
Этот срок не должен составлять менее одного месяца с даты предложения. Он может быть 
продлен Органом международной предварительной экспертизы в любое время до принятия 
решения. 

(c) Если заявитель не выполнил предложения в срок согласно пункту (b), для целей 
международной предварительной экспертизы изменения во внимание не принимаются.  

Правило 56 
[Изъято] 

Правило 57 
Пошлина за обработку 

57.1 Требование уплаты 

Каждое требование на проведение международной предварительной экспертизы 
сопровождается уплатой пошлины в пользу Международного бюро («пошлина за обработку»), 
взимаемой Органом международной предварительной экспертизы, в который представляется 
требование. 

57.2 Размер пошлины 

(a)  Размер пошлины за обработку соответствует установленному в Перечне пошлин. 

(b) [Изъято] 

(c) Пошлина за обработку уплачивается в валюте или в одной из валют, предписанных 
Органом международной предварительной экспертизы («предписанная валюта»), при этом 
понимается, что при переводе такой валюты этим Органом Международному бюро она 
будет свободно конвертироваться в швейцарскую валюту. Размер пошлины за обработку 
для каждого Органа международной предварительной экспертизы, который предписывает 
уплату пошлины за обработку в валюте, иной, чем швейцарская валюта, устанавливается 
Генеральным директором в предписанной валюте после консультации с ведомством в 
соответствии с правилом 15.2(b) в связи с такой валютой, или, в отсутствие такого 
ведомства, после консультации с Органом, который предписывает уплату в этой валюте. 
Размер пошлины, установленный таким образом, должен быть равен в округленных 
величинах размеру пошлины за обработку в швейцарской валюте, приведенному в Перечне 
пошлин. Он сообщается Международным бюро каждому Органу международной 
предварительной экспертизы, предписывающему уплату в этой предписанной валюте, и 
публикуется в Бюллетене. 

(d) Если размер пошлины за обработку, приведенный в Перечне пошлин, изменяется, 
соответствующие размеры в предписанных валютах применяются с той же даты, что и 
размер, приведенный в измененном Перечне пошлин. 

(e) Если обменный курс между швейцарской валютой и любой предписанной валютой 
изменяется по сравнению с применявшимся ранее, Генеральный директор устанавливает 
новый размер в предписанной валюте в соответствии с указаниями, данными Ассамблеей. 
Вновь установленный размер вступает в силу через два месяца после его публикации в 
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Бюллетене. Однако заинтересованный Орган международной предварительной экспертизы 
и Генеральный директор могут договориться о дате в пределах этих двух месяцев, и в этом 
случае упомянутый размер применяется этим Органом с такой даты. 

57.3 Срок уплаты; размер пошлины, подлежащий уплате 

(a) С учетом пунктов (b) и (с) пошлина за обработку уплачивается в течение одного месяца с 
даты представления требования или 22 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, 
какой срок истекает позднее. 

(b) С учетом пункта (с), если требование было переслано Органу международной 
предварительной экспертизы в соответствии с правилом 53.9, пошлина за обработку 
уплачивается в течение одного месяца с даты его получения этим Органом или 22 месяцев 
с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее. 

(с) Если в соответствии с правилом 69.1(b) Орган международной предварительной экспертизы 
желает начать международную предварительную экспертизу одновременно c проведением 
международного поиска, этот Орган предлагает заявителю уплатить пошлину за обработку в 
течение одного месяца с даты соответствующего предложения. 

(d) Размер пошлины за обработку, подлежащий уплате, соответствует размеру, применимому 
на дату уплаты.  

57.4 - 57.5 [Изъято] 

57.6 Возмещение 

Орган международной предварительной экспертизы возмещает заявителю пошлину за 
обработку:  

(i) если требование было изъято до того, как оно было послано этим Органом в 
Международное бюро, или 

(ii) если в соответствии с правилами 54.4 или 54
bis

.1(b) требование считается не поданным.  

Правило 58 
Пошлина за предварительную экспертизу 

58.1 Право требовать пошлину 

(a) Любой Орган международной предварительной экспертизы может требовать от заявителя 
уплаты пошлины («пошлина за предварительную экспертизу») в пользу этого Органа за 
проведение международной предварительной экспертизы и выполнение всех других работ, 
возложенных на Органы международной предварительной экспертизы Договором и 
настоящей Инструкцией. 

(b) Размер пошлины за предварительную экспертизу, если таковая требуется, устанавливается 
Органом международной предварительной экспертизы. В отношении срока уплаты и 
уплачиваемого размера пошлины за предварительную экспертизу, mutatis mutandis 
применяются положения правила 57.3, относящиеся к пошлине за обработку. 

(c) Пошлина за предварительную экспертизу уплачивается непосредственно Органу 
международной предварительной экспертизы. Если таким Органом является национальное 
ведомство, пошлина уплачивается в валюте, предписанной этим ведомством, а если таким 
Органом является межправительственная организация, пошлина уплачивается в валюте 
государства, в котором эта организация находится, или в любой другой валюте, свободно 
конвертируемой в валюту названного государства. 

58.2 [Изъято] 

58.3 Возмещение 

Органы международной предварительной экспертизы информируют Международное бюро о 
размере и условиях возмещения, если таковые предусмотрены, любой суммы, уплаченной в качестве 
пошлины за предварительную экспертизу, если требование считается непредставленным, и 
Международное бюро незамедлительно публикует эту информацию. 
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Правило 58bis 
Продление сроков уплаты пошлин 

58bis
.1 Предложение Органа международной предварительной экспертизы 

(а) Если Орган международной предварительной экспертизы обнаружит: 

(i) что уплаченная сумма недостаточна для покрытия пошлины за обработку и пошлины 
за предварительную экспертизы; или 

(ii) что к наступлению сроков уплаты пошлин в соответствии с правилами 57.3 и 58.1(b) 
ему не уплачено никаких пошлин; 

  этот Орган предлагает заявителю в течение месячного срока с даты предложения уплатить 
сумму, необходимую для покрытия этих пошлин, при необходимости, вместе с пошлиной за 
просрочку согласно правилу 58bis.2. 

(b) Если Орган международной предварительной экспертизы направил предложение в 
соответствии с пунктом (а), и заявитель в течение срока, упомянутого в этом пункте, 
полностью не уплатил причитающейся суммы, включая, в соответствующих случаях, 
пошлину за просрочку в соответствии с правилом 58

bis.2, с учетом пункта (с) требование 
считается непредставленным, и Орган международной предварительной экспертизы делает 
соответствующее заявление. 

(с) Любой платеж, полученный Органом международной предварительной экспертизы до того, 
как этот Орган направит предложение в соответствии с пунктом (а), считается полученным 
до истечения срока в соответствии с правилом 57.3 или 58.1(b), в зависимости от случая. 

(d) Любой платеж, полученный Органом международной предварительной экспертизы до того, 
как этот Орган предпримет действия в соответствии с пунктом (b), считается полученным до 
истечения срока в соответствии с пунктом (а). 

58
bis

.2 Пошлина за просрочку 

(а) Уплата пошлин в ответ на предложение в соответствии с правилом 58
bis

.1(а) может, по 
усмотрению Органа международной предварительной экспертизы, сопровождаться уплатой 
ему пошлины за просрочку. Ее размер должен соответствовать: 

(i) 50% от суммы неоплаченных пошлин, которая определена в предложении; или 

(ii) если размер, начисленный в соответствии с пунктом (i), меньше, чем пошлина за 
обработку - размеру пошлины за обработку. 

(b) При этом размер пошлины за просрочку не должен превышать удвоенный размер пошлины 
за обработку. 

Правило 59 
Компетентный Орган международной предварительной экспертизы 

59.1 Требования в соответствии со статьей 31(2)(а) 

(a) Для целей подачи требований в соответствии со статьей 31(2)(a) каждое Получающее 
ведомство Договаривающегося государства, связанного положениями главы II, или 
Получающее ведомство, действующее от имени такого государства, в соответствии с 
условиями применяемого соглашения, упомянутого в статье 32(2) и (3), сообщает 
Международному бюро, какой Орган (или органы) международной предварительной 
экспертизы является компетентным (или являются компетентными) в проведении 
международной предварительной экспертизы по международным заявкам, поданным в это 
ведомство. Международное бюро незамедлительно публикует это сообщение. Если 
компетентными являются несколько Органов международной предварительной экспертизы, 
то mutatis mutandis применяются положения правила 35.2. 

(b) Если международная заявка была подана в Международное бюро как в Получающее 
ведомства в соответствии с правилом 19.1(a)(iii), то mutatis mutandis применяется правило 
35.3(a) и (b). Пункт (a) настоящего правила не применяется в отношении Международного 
бюро в качестве Получающего ведомства в соответствии с правилом 19.1(a)(iii) 
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59.2 Требования в соответствии со статьей 31(2)(b) 

Что касается требований, поданных в соответствии со статьей 31(2)(b), Ассамблея, при 
определении Органа международной предварительной экспертизы, компетентного в отношении 
международных заявок, поданных в национальное ведомство, являющееся Органом международной 
предварительной экспертизы, отдает предпочтение этому Органу; если национальное ведомство не 
является Органом международной предварительной экспертизы, Ассамблея отдает предпочтение 
Органу международной предварительной экспертизы, рекомендованному этим ведомством. 

59.3 Пересылка требования в компетентный Орган международной предварительной 
экспертизы 

(а) Если требование подано в Получающее ведомство, Международный поисковый орган или 
Орган международной предварительной экспертизы, который не является компетентным в 
проведении международной предварительной экспертизы по международной заявке, такое 
ведомство или Орган ставит на этом требовании штамп с датой получения и, если это 
ведомство или Орган не решит действовать в соответствии с пунктом (f), незамедлительно 
пересылает это требование в Международное бюро. 

(b) Если требование подано в Международное бюро, Международное бюро ставит на этом 
требовании штамп с датой получения. 

(с) Если требование переслано в Международное бюро в соответствии с пунктом (а) или 
подано в него в соответствии с пунктом (b), Международное бюро незамедлительно: 

(i) пересылает это требование в компетентный Орган международной предварительной 
экспертизы, при наличии только одного такого Органа, и информирует об этом 
заявителя, или, 

(ii) при наличии двух или более компетентных Органов международной предварительной 
экспертизы предлагает заявителю в течение срока, применимого в соответствии с 
правилом 54

bis
.1(a), или в течение 15 дней с даты такого предложения, в зависимости 

от того, какой срок истекает позднее, указать компетентный Орган международной 
предварительной экспертизы, в который должно быть переслано требование. 

(d) Если указание в соответствии с требованиями пункта (с)(ii) представлено, Международное 
бюро незамедлительно пересылает требование в компетентный Орган международной 
предварительной экспертизы, указанный заявителем. Если указание не представлено таким 
образом, считается, что требование не было представлено и Международное бюро делает 
соответствующее заявление. 

(e) Если требование переслано в компетентный Орган международной предварительной 
экспертизы в соответствии с пунктом (с), оно считается полученным от имени этого Органа 
на дату, проставленную на нем в соответствии с пунктом (а) или (b), в зависимости от 
случая, и пересланное таким образом требование считается полученным этим Органом на 
эту дату. 

(f) Если ведомство или Орган, в который требование переслано в соответствии с пунктом (а), 
решает переслать это требование непосредственно в компетентный Орган международной 
предварительной экспертизы, положения пунктов (с) – (е) применяются mutatis mutandis 

Правило 60 
Некоторые недостатки в требовании 

60.1 Недостатки в требовании 

(a) С учетом параграфов (а-
bis) и (а-ter), если требование не соответствует требованиям, 

предусмотренным правилами 53.1, 53.2(а)(i) – (iii), 53.2(b), 53.3 – 53.8 и 55.1, Орган 
международной предварительной экспертизы предлагает заявителю исправить недостатки в 
срок, который должен быть разумным с учетом обстоятельств. Этот срок должен составлять 
не менее одного месяца с даты предложения. Он может быть продлен Органом 
международной предварительной экспертизы в любое время до принятия решения. 

(a-
bis) Для целей правила 53.4 при наличии двух или более заявителей достаточно, чтобы 

сведения, требуемые в соответствии с правилом 4.5(а)(ii) и (iii), были предоставлены в 
отношении одного из них, имеющего право в соответствии с правилом 54.2 подавать 
требование. 
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(a-ter) Для целей правила 53.8 при наличии двух или более заявителей достаточно, чтобы 
требование было подписано одним из них. 

(b) Если заявитель исправит недостатки в срок, установленный согласно пункту (а), считается, 
что требование получено на дату его фактической подачи, при условии, что требование в 
том виде, в каком оно было подано, позволяло идентифицировать международную заявку; в 
противном случае считается, что требование поступило на дату получения исправлений 
Органом международной предварительной экспертизы. 

(c) Если заявитель не исправит недостатки в срок, установленный согласно пункту (а), 
считается, что требование не было представлено, и Орган международной 
предварительной экспертизы делает соответствующее заявление. 

(d) [Изъято]  

(e) Если недостаток замечен Международным бюро, оно обращает на это внимание Органа 
международной предварительной экспертизы, который действует соответственно 
положениям пунктов (a) - (c). 

(f) Если требование не содержит заявления об изменениях, Орган международной 
предварительной экспертизы действует, как это предусмотрено правилами 66.1 и 69.1(a) 
или (b). 

(g) Если заявление об изменениях содержит сообщение о том, что изменения в соответствии со 
статьей 34 представлены вместе с требованием (правило 53.9(с)), но на самом деле такие 
изменения не представлены, Орган международной предварительной экспертизы 
предлагает заявителю представить изменения в срок, устанавливаемый в предложении, и 
действует, как это предусмотрено правилом 69.1(е). 

Правило 61 
Уведомление о требовании и выборе государств 

61.1 Уведомление Международного бюро и заявителя 

(a) Орган международной предварительной экспертизы проставляет на требовании дату его 
получения или, в соответствующих случаях, дату, упомянутую в правиле 60.1(b). Орган 
международной предварительной экспертизы незамедлительно либо направляет 
требование в Международное бюро и хранит копию в своих делах, либо направляет копию в 
Международное бюро и хранит требование в своих делах. 

(b) Орган международной предварительной экспертизы незамедлительно уведомляет 
заявителя о дате получения требования. Если в соответствии с правилами 54.4, 55.2(d), 
58bis.1(b) или 60.1(с) считается, что требование не было представлено, Орган 
международной предварительной экспертизы уведомляет об этом заявителя и 
Международное бюро. 

61.2 Уведомление выбранных ведомств 

(a) Уведомление, предусмотренное статьей 31(7), делается Международным бюро. 

(b) В уведомлении указывается номер и дата подачи международной заявки, имя заявителя, 
дата подачи заявки, приоритет которой испрашивается (если он испрашивается) и дата 
получения требования Органом международной предварительной экспертизы.  

(c) Уведомление посылается в выбранное ведомство одновременно с рассылкой, 
предусмотренной статьей 20. О выборе, сделанном после такой рассылки, сообщается 
незамедлительно после того, как он сделан. 

(d) Если заявитель направляет выбранному ведомству специальную просьбу в соответствии со 
статьей 40(2) до международной публикации международной заявки, Международное бюро 
по просьбе заявителя или выбранного ведомства незамедлительно осуществляет рассылку, 
предусмотренную статьей 20, в это ведомство. 

61.3 Информация для заявителя 

Международное бюро информирует заявителя в письменной форме об уведомлении, 
упомянутом в правиле 61.2, и о выбранных государствах, уведомленных согласно статье 31(7). 
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61.4 Публикация в Бюллетене 

Международное бюро незамедлительно после подачи требования, но не ранее международной 
публикации международной заявки, публикует в Бюллетене информацию об этом требовании и 
соответствующих выбранных государствах, как это предусмотрено Административной инструкцией. 

Правило 62 
Копия письменного сообщения, подготовленного Международным поисковым органом, и 

изменений в соответствии со статьей 19 для Органа международной предварительной 
экспертизы 

62.1 Копия письменного сообщения, подготовленного Международным поисковым 
органом, и изменений, сделанных до подачи требований 

По получении требования или его копии от Органа международной предварительной экспертизы 
Международное бюро незамедлительно направляет этому Органу: 

(i) копию письменного сообщения, подготовленного в соответствии с правилом 43bis
.1, если 

только национальное ведомство или межправительственная организация, являющаяся 
Международным поисковым органом, не является также Органом международной 
предварительной экспертизы; и 

(ii) копию любого изменения в соответствии со статьей 19, а также любого объяснения, 
упомянутого в этой статье, если только этот Орган не сообщил, что уже получил такую 
копию. 

62.2 Изменения, сделанные после подачи требования 

Если ко времени представления каких-либо изменений в соответствии со статьей 19 требование 
было уже подано, предпочтительно, чтобы заявитель одновременно с представлением изменений в 
Международное бюро также представил копию этих изменений, а также любого утверждения, 
упомянутого в этой статье, Органу международной предварительной экспертизы. В любом случае 
Международное бюро незамедлительно направляет копию таких изменений и утверждений этому 
Органу. 

Правило 62
bis

 
Перевод письменного сообщения, подготовленного Международным поисковым органом, для 

Органа международной предварительной экспертизы 

62bis.1 Перевод и замечания 

(а) По просьбе Органа международной предварительной экспертизы письменное сообщение, 
подготовленное в соответствии с правилом 43

bis
.1, и составленное не на английском языке 

или не на языке, допустимом этим Органом, переводится на английский язык самим 
Международным Бюро или под его ответственность. 

(b) Международное Бюро направляет копию перевода Органу международной 
предварительной экспертизы в течение двух месяцев с даты получения просьбы о переводе 
и одновременно направляет копию заявителю. 

(с) Заявитель может в письменном виде сделать замечания в отношении правильности 
перевода и выслать копии таких замечаний Органу международной предварительной 
экспертизы и Международному Бюро. 

Правило 63 
Минимум требований, предъявляемых к Органам международной предварительной экспертизы 

63.1 Определение минимума требований 

Минимум требований, упомянутый в статье 32(3), состоит в следующем: 

(i) национальное ведомство или межправительственная организация должны иметь, по 
крайней мере, сто сотрудников, занятых полную рабочую неделю и обладающих 
достаточной технической квалификацией для проведения экспертизы; 

(ii) это ведомство или организация должны иметь в своем распоряжении, по крайней мере, 
минимум документации, указанной в правиле 34 и соответствующим образом подобранной 
для целей экспертизы; 
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(iii) это ведомство или организация должны иметь штат, который способен проводить 
экспертизу в необходимых областях техники и который обладает языковыми знаниями, 
достаточными для понимания по крайней мере тех языков, на которых составлен или на 
которые переведен минимум документации, упомянутой в правиле 34. 

(iv) это ведомство или организация должны иметь назначение в качестве Международного 
поискового органа. 

Правило 64 
Предшествующий уровень техники для целей международной предварительной экспертизы 

64.1 Предшествующий уровень техники 

(a) Для целей статьи 33(2 и (3) все то, что стало доступным публике где-либо в мире 
посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации), считается 
предшествующим уровнем техники при условии, что такое раскрытие имело место до 
соответствующей даты. 

(b) Для целей пункта (a) под соответствующей датой понимается: 

(i) с учетом пункта (ii) - дата международной подачи международной заявки, по которой 
проводится международная предварительная экспертиза; 

(ii) если в международной заявке, по которой проводится международная 
предварительная экспертиза, обоснованно испрашивается приоритет 
предшествующей заявки - дата подачи такой предшествующей заявки. 

64.2 Неписьменное раскрытие 

В тех случаях, когда сведения стали доступны публике путем устного раскрытия, использования, 
выставки или другим неписьменным путем («неписьменное раскрытие») ранее соответствующей даты, 
определенной в правиле 64.1(b), и дата такого неписьменного раскрытия указывается в письменном 
раскрытии, которое стало доступным публике на такую же или более позднюю дату, чем 
соответствующая дата, неписьменное раскрытие не считается частью уровня техники для целей статьи 
33(2) и (3). Тем не менее, в заключении международной предварительной экспертизы70.9. 

64.3 Определенные опубликованные документы 

В тех случаях, когда любая заявка или любой патент, которые включались бы в уровень техники 
для целей статьи 33(2) и (3), если бы они были опубликованы до соответствующей даты, упомянутой в 
правиле 64.1, были опубликованы на такую же или более позднюю дату, чем соответствующая дата, но 
были поданы до этой даты или если в них испрашивался приоритет предшествующей заявки, поданной 
до соответствующей даты, такая опубликованная заявка или патент не считаются частью уровня 
техники для целей статьи 33(2) и (3). Тем не менее, в заключении международной предварительной 
экспертизы обращается внимание на такую заявку или патент, как это предусмотрено правилом 70.10. 

Правило 65 
Изобретательский уровень или неочевидность 

65.1 Подход к предшествующему уровню техники 

Для целей статьи 33(3) международная предварительная экспертиза принимает во внимание 
отношение каждого отдельного пункта формулы изобретения к предшествующему уровню техники в 
целом. При этом принимается во внимание отношение пункта формулы изобретения не только к 
отдельным документам или их отдельно взятым частям, но также отношение пункта формулы 
изобретения к совокупностям таких документов или частей документов в тех случаях, когда такие 
совокупности являются очевидными для специалиста в данной области. 

65.2 Соответствующая дата 

Для целей статьи 33(b) соответствующей датой для установления изобретательского уровня 
(неочевидности) является дата, предусмотренная правилом 64.1. 
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Правило 66 
Процедура, применяемая Органом международной предварительной экспертизы 

66.1 Основа международной предварительной экспертизы 

(a) С учетом пунктов (b) - (d) международная предварительная экспертиза основывается на 
международной заявке в том виде, в каком она была подана. 

(b) Заявитель может представлять изменения в соответствии со статьей 34 на момент подачи 
требования или, с учетом правила 66.4

bis
, пока не будет подготовлено заключение 

международной предварительной экспертизы. 

(c) Любые изменения в соответствии со статьей 19, сделанные до подачи требования, должны 
приниматься во внимание для целей международной предварительной экспертизы, если 
только они не заменены или не пересмотрены изменениями, сделанными в соответствии со 
статьей 34. 

(d) Любые изменения в соответствии со статьей 19, сделанные после подачи требования, и 
любые изменения в соответствии со статьей 34, представленные в Орган международной 
предварительной экспертизы, с учетом правила 66.4

bis принимаются во внимание для целей 
международной предварительной экспертизы. 

(e) Проведение международной предварительной экспертизы по пунктам формулы, 
относящимся к изобретениям, в отношении которых не был подготовлен отчет о 
международном поиске, не обязательно. 

66.1
bis

 Письменное сообщение Международного поискового органа 

(а) С учетом пункта (b) письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым 
органом в соответствии с правилом43

bis.1, считается письменным сообщением Органа 
международной предварительной экспертизы для целей правила 66.2(а). 

(b) Орган международной предварительной экспертизы может уведомить Международное Бюро 
о том, что пункт (а) не применяется при процедуре, осуществляемой данным Органом, в 
отношении письменных сообщений, подготовленных в соответствии с правилом43

bis.1 
Международным поисковым органом или Органами, названными в уведомлении, при 
условии, что такое уведомление не применимо в тех случаях, когда национальное 
ведомство или межправительственная организация, являющиеся Международным 
поисковым органом, являются также и Органом международной предварительной 
экспертизы. Международное Бюро незамедлительно публикует любое такое уведомление в 
Бюллетене.

16 

(с) Если письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом в 
соответствии с правилом 43

bis
.1, на основании уведомления в соответствии с пунктом (b) не 

считается письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы 
для целей правила 66.2(а), Орган международной предварительной экспертизы в 
письменном виде уведомляет об этом заявителя. 

(d) Письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом в 
соответствии с правилом 43

bis
.1, которое на основании уведомления в соответствии с 

пунктом (b) не считается письменным сообщением Органа международной предварительной 
экспертизы для целей правила 66.2(а), тем не менее учитывается Органом международной 
предварительной экспертизы при процедуре в соответствии с правилом 66.2(а). 

66.2 Письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы 

(a) Если Орган международной предварительной экспертизы: 

(i) считает, что имеет место любая из ситуаций, упомянутых в статье 34(4); 

(ii) считает, что заключение международной предварительной экспертизы в отношении 
любого из пунктов формулы изобретения должно быть отрицательным, так как 
заявляемое изобретение не представляется новым, не соответствует 
изобретательскому уровню (не представляется неочевидным) или не представляется 
промышленно применимым; 

(iii) установит, что имеется недостаток в форме или содержании международной заявки 
согласно Договору или настоящей Инструкции; 
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(iv) считает, что какое-либо изменение выходит за рамки того, что раскрыто в 
первоначально поданной международной заявке; 

(v) желает сопроводить заключение международной предварительной экспертизы 
замечаниями относительно ясности изложения формулы изобретения, описания 
изобретения и чертежей или по вопросу о том, достаточно ли полно формула 
изобретения подкрепляется описанием изобретения; 

(vi) считает, что какой-либо пункт формулы относится к изобретению, в отношении 
которого не был подготовлен отчет о международном поиске, и решает не проводить 
международную предварительную экспертизу по этому пункту; или 

(vii) считает, что перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот не 
представлен ему в форме, обеспечивающей полноценную международную 
предварительную экспертизу, 

  данный Орган в письменной форме уведомляет об этом заявителя. Если национальное 
законодательство национального ведомства, действующего в качестве Органа 
международной предварительной экспертизы, не допускает, чтобы пункты формулы 
изобретения, содержащие множественную зависимость, составлялись иначе, чем это 
предусмотрено во втором и третьем предложениях правила 6.4(а), Орган международной 
предварительной экспертизы может, в случае несоблюдения этого принципа составления 
формулы, применить статью 34(4)(b). В таком случае он уведомляет об этом заявителя в 
письменной форме. 

(b) В уведомлении полностью указываются причины, на основании которых Орган 
международной предварительной экспертизы пришел к такому мнению. 

(c) В уведомлении заявителю предлагается представить ответ в письменном виде с 
изменениями, когда это необходимо. 

(d) В уведомлении устанавливается срок для ответа. Этот срок должен быть разумным с 
учетом обстоятельств. Обычно срок составляет два месяца с даты уведомления. В любом 
случае он не может быть менее одного месяца с этой даты. Этот срок составляет по 
крайней мере два месяца с упомянутой даты, если отчет о международном поиске 
направляется одновременно с уведомлением. С учетом пункта (e) он не должен превышать 
трех месяцев с этой даты.  

(e) Срок для ответа на уведомление может быть продлен, если заявитель представит просьбу 
об этом до его истечения. 

66.3 Официальный ответ Органу международной предварительной экспертизы 

(a) Заявитель может дать ответ Органу международной предварительной экспертизы на его 
предложение, упомянутое в правиле 66.2(с), путем внесения изменений, или, если 
заявитель не согласен с мнением этого Органа, путем приведения аргументов, или может 
дать ответ, содержащий как изменения, так и аргументы. 

(b) Любой ответ направляется непосредственно Органу международной предварительной 
экспертизы. 

66.4 Дополнительная возможность для представления изменений или аргументов 

(a) Орган международной предварительной экспертизы может подготовить одно или несколько 
дополнительных письменных сообщений; при этом применяются правила 66.2 и 66.3. 

(b) Орган международной предварительной экспертизы по просьбе заявителя может 
предоставить ему одну или несколько дополнительных возможностей для представления 
изменений или аргументов. 

66.4
bis

. Рассмотрение изменений и аргументов 

Орган международной предварительной экспертизы может не принимать во внимание 
изменения и аргументы при подготовке письменного сообщения или заключения международной 
предварительной экспертизы, если они поступили после того, как данный Орган начал подготовку этого 
сообщения или заключения. 
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66.5 Изменение 

Любая поправка в формуле изобретения, описании изобретения или чертежах, за исключением 
устранения очевидных ошибок, в том числе изъятие пунктов формулы изобретения, изъятие отдельных 
мест в описании изобретения или изъятие отдельных чертежей, считается изменением. 

66.6 Неофициальное общение с заявителем 

Орган международной предварительной экспертизы может в любое время неофициально 
связываться (по телефону, письменно или путем личных встреч) с заявителем. Упомянутый Орган 
решает по своему усмотрению, встречаться ли ему с заявителем более одного раза по просьбе 
последнего и отвечать ли на любое неофициальное письмо заявителя. 

66.7 Копия и перевод предшествующей заявки, приоритет которой испрашивается 

(а) Если Органу международной предварительной экспертизы нужна копия предшествующей 
заявки, приоритет которой испрашивается в международной заявке, Международное Бюро 
по запросу незамедлительно представляет такую копию. Если эта копия не представлена в 
Орган международной предварительной экспертизы, поскольку заявитель не выполнил 
требования правила 17.1, и если эта предшествующая заявка не была подана в этот Орган 
как в национальное ведомство, или если приоритетный документ не доступен этому Органу 
из цифровой библиотеки в соответствии с Административной инструкцией, заключение 
международной предварительной экспертизы может быть составлено без учета 
испрашиваемого приоритета. 

(b) Если язык заявки, чей приоритет испрашивается в международной заявке, иной, чем язык 
или один из языков Органа международной предварительной экспертизы, этот Орган может, 
если обоснованность приоритетных притязаний связана с формулированием мнения, 
оговоренного в статье 33(1), предложить заявителю подготовить перевод на указанный язык 
или на один из указанных языков в течение двух месяцев с даты предложения. Если 
перевод не будет подготовлен в этот срок, заключение международной предварительной 
экспертизы может быть составлено, как если бы приоритет не был заявлен. 

66.8 Форма изменений 

(a) С учетом пункта (b), заявитель представляет заменяющий лист вместо каждого листа 
международной заявки, который в результате изменения отличается от ранее поданного 
листа. В сопроводительном письме к заменяющим листам обращается внимание на 
различия между заменяемыми и заменяющими листами и предпочтительно объясняются 
причины такого изменения. 

(b) Еcли изменение состоит в изъятии частей, либо в небольшом изменении или дополнении, 
заменяющий лист, упомянутый в пункте (а), может быть копией соответствующего листа 
международной заявки, содержащего изменения или дополнения, при условии, что это не 
влияет на ясность и на возможность непосредственного репродуцирования. Если какое-либо 
изменение приводит к аннулированию целого листа, в письме сообщается об этом 
изменении и предпочтительно объясняются причины такого изменения. 

66.9 Язык изменений 

(a) С учетом пунктов (b) и (с), если международная заявка была подана на языке, 
отличающемся от языка, на котором она публикуется, любое изменение, а также любое 
письмо, упомянутое в правиле 66.8, представляются на языке публикации. 

(b) Если международная предварительная экспертиза проводится в соответствии с правилом 
55.2 на основе перевода международной заявки, любое изменение, а также любое письмо, 
упомянутое в пункте (а), представляются на языке такого перевода. 

(c) С учетом положений правила 55.3, если изменение или письмо не представлены на языке, 
который требуется в соответствии с пунктом (a) или (b), Орган международной 
предварительной экспертизы, если это практически осуществимо с учетом срока для 
составления заключения международной предварительной экспертизы, предлагает 
заявителю представить изменение или письмо на требуемом языке в срок, который должен 
быть разумным с учетом обстоятельств. 

(d) Если заявитель не представил изменение на требуемом языке в срок, предусмотренный в 
пункте (с), это изменение не учитывается для целей международной предварительной 
экспертизы. Если заявитель не представил письмо, упомянутое в пункте (а), на требуемом 
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языке в срок, предусмотренный в пункте (с), соответствующее изменение может не 
учитываться для целей международной предварительной экспертизы. 

Правило 67 
Объект заявки в соответствии со статьей 34(4)(a)(i) 

67.1 Определение 

Ни один Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить 
международную предварительную экспертизу по международной заявке, если и в той мере, в которой 
объект заявки относится к следующему: 

(i) научные и математические теории; 

(ii) сорта растений, породы животных или чисто биологические способы выращивания растений 
и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими 
способами; 

(iii) схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных 
расчетов или игр; 

(iv) хирургические или терапевтические методы лечения людей или животных, а также способы 
диагностики; 

(v) простое изложение информации; 

(vi) вычислительные программы в той мере, в какой Орган международной предварительной 
экспертизы не оснащен для проведения международной предварительной экспертизы в 
отношении таких программ. 

Правило 68 
Отсутствие единства изобретения (международная предварительная экспертиза) 

68.1 Отсутствие предложения об ограничении формулы изобретения или уплате пошлин 

Если Орган международной предварительной экспертизы установит несоответствие требованию 
единства изобретения и решит не предлагать заявителю ограничить формулу изобретения или уплатить 
дополнительные пошлины, он проводит международную предварительную экспертизу с учетом 
положений статьи 34(4)(b) и правила 66.1(e) в отношении всей международной заявки, однако отмечает 
в письменном сообщении и в заключении международной предварительной экспертизы, что он считает, 
что требование единства изобретения не соблюдено, и излагает причины, на основании которых он так 
считает. 

68.2 Предложение об ограничении формулы изобретения или уплате пошлин
17

 

Если Орган международной предварительной экспертизы установит несоответствие требованию 
единства изобретения и решит предложить заявителю, по усмотрению последнего, ограничить формулу 
изобретения или уплатить дополнительные пошлины предложение должно содержать: 

(i) указание по меньшей мере одной возможности ограничения, которая по мнению Органа 
международной предварительной экспертизы, удовлетворяла бы соответствующим 
требованиям; 

(ii) указание причин, на основании которых международная заявка не считается 
соответствующей требованию единства изобретения; 

(iii) предложение заявителю выполнить предложение в течение одного месяца с даты 
предложения; 

(iv) указание размера дополнительных пошлин, подлежащих уплате, в случае, если заявитель 
выберет уплату; и 

(v) предложение заявителю уплатить при необходимости пошлину за возражение, упомянутую 
в правиле 68.3(е), в течение одного месяца с даты предложения и указание суммы, 
подлежащей уплате. 
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68.3 Дополнительные пошлины18 

(a) Размер дополнительных пошлин за проведение международной предварительной 
экспертизы в соответствии со статьей  34(3)(a) устанавливается компетентным Органом 
международной предварительной экспертизы. 

(b) Дополнительные пошлины за проведение международной предварительной экспертизы в 
соответствии со статьей  34(3)(a) уплачиваются непосредственно Органу международной 
предварительной экспертизы. 

(c) Любой заявитель может уплатить дополнительную пошлину одновременно с подачей 
возражения, в котором приводятся обоснованные доводы в подтверждение того, что 
международная заявка соответствует требованию единства изобретения или что размер 
требуемой дополнительной пошлины является завышенным. Это возражение 
рассматривается контрольной инстанцией, образованной в Органе международной 
предварительной экспертизы, которая в случае признания обоснованности возражения дает 
распоряжение о полном или частичном возмещении заявителю дополнительных пошлин. По 
просьбе заявителя текст возражения и решение по нему доводятся до сведения выбранных 
ведомств в качестве приложения к заключению международной предварительной 
экспертизы. 

(d) В состав контрольной инстанции, упомянутой в пункте (с), среди прочих может входить 
лицо, которое принимало решение, послужившее поводом для возражения. 

(e) Рассмотрение возражение, упомянутого в пункте (с), может облагаться пошлиной за 
возражение, уплачиваемой в пользу Органа международной предварительной экспертизы. 
Если заявитель в течение срока в соответствии с правилом 68.2(v) не уплатил требуемую 
пошлину за возражение, возражение считается не поданным и Орган международной 
предварительной экспертизы делает соответствующее заявление. Пошлина за возражение 
должна быть возмещена заявителю, если контрольная инстанция, упомянутая в пункте (с), 
найдет возражение обоснованным.  

68.4 Процедура в случае недостаточного ограничения формулы изобретения 

Если заявитель ограничит формулу изобретения, но этого недостаточно для приведения ее в 
соответствие с требованием единства изобретения, Орган международной предварительной экспертизы 
действует так, как это предусмотрено статьей 34(3)(с). 

68.5 Главное изобретение 

В случае сомнения относительно того, какое изобретение является главным для целей статьи 
34(3)(с), изобретение, упомянутое первым в формуле, считается главным изобретением. 

Правило 69 
Начало и срок проведения международной предварительной экспертизы 

69.1 Начало международной предварительной экспертизы 19 

(а) С учетом пунктов (b) – (e) Орган международной предварительной экспертизы начинает 
международную предварительную экспертизу, когда в его распоряжении имеются все 
следующие материалы:  

(i) требование; 

(ii) надлежащие суммы (полностью) пошлины за обработку и пошлины за проведение 
международной предварительной экспертизы, включая, при необходимости, пошлину 
за просрочку в соответствии с правилом 58

bis
.2; и 

(iii) отчет о международном поиске или декларация Международного поискового органа в 
соответствии со статьей 17(2)(а) о том, что отчет о международном поиске не будет 
подготовлен, и письменное сообщение, подготовленное в соответствии с правилом 
43

bis
.1; 

  при условии, что Орган международной предварительной экспертизы не начинает 
международную предварительную экспертизу до истечения срока в соответствии с 
правилом 54

bis.1(a), если только заявитель не запросит более раннего начала. 

(b) Если национальное ведомство или межправительственная организация, являющиеся 
Международным поисковым органом, является также и Органом международной 
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предварительной экспертизы, то по желанию национального ведомства или 
межправительственной организации и с учетом пунктов (d) и (е) международная 
предварительная экспертиза может быть начата одновременно с международным поиском. 

(b
-bis) Если в соответствии с параграфом (b) национальное ведомство или 

межправительственная организация, являющиеся одновременно Международным 
поисковым органом и Органом международной предварительной экспертизы, желает начать 
международную предварительную экспертизу одновременно с международным поиском и 
считает, что все условия, упомянутые в статье 34(2)(c)(i) – (iii), выполнены, это 
национальное ведомство или межправительственная организация не должны в качестве 
Международного поискового органа составлять письменное сообщение в соответствии с 
правилом 43

bis
.1. 

(c) Если заявление об изменениях содержит сообщение о том, что изменения в соответствии со 
статьей 19 должны быть приняты во внимание (правило 53.9(a)(i)). Орган международной 
предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до 
получения копии соответствующих изменений. 

(d) Если заявление об изменениях содержит указание на то, что начало международной 
предварительной экспертизы должно быть отложено (правило 53.9(b)), Орган 
международной предварительной экспертизы не начинает международную 
предварительную экспертизу до (в зависимости от того, что произойдет раньше): 

(i) получения копии изменений, сделанных в соответствии со статьей 19; 

(ii) получения сообщения заявителя о том, что он не собирается вносить изменения в 
соответствии со статьей 19; или 

(iii) истечения срока, применяемого в соответствии с правилом 46.1.  

(e) Если заявление об изменениях содержит сообщение о том, что изменения в соответствии со 
статьей 34 поданы вместе с требованием (правило 53.9(с)), но на самом деле такие 
изменения не представлены, Орган международной предварительной экспертизы не 
начинает международную предварительную экспертизу до получения изменений или до 
истечения срока, установленного в предложении, упомянутом в правиле 60.1(g), в 
зависимости от того, какое из перечисленных обстоятельств наступит первым. 

69.2 Срок проведения международной предварительной экспертизы 

Срок для подготовки заключения международной предварительной экспертизы в зависимости от 
того, какой из нижеследующих сроков истекает последним, составляет: 

(i) 28 месяцев с даты приоритета; или 

(ii) шесть месяцев с момента, предусмотренного правилом 69.1 для начала международной 
предварительной экспертизы; или 

(iii) шесть месяцев с даты получения Органом международной предварительной экспертизы 
перевода, представленного в соответствии с правилом 55.2. 

Правило 70 
Международное предварительное заключение о патентоспособности, подготовленное Органом 
международной предварительной экспертизы (заключение международной предварительной 

экспертизы) 

70.1 Определение 

Для целей настоящего правила слово «заключение» означает заключение международной 
предварительной экспертизы. 

70.2 Основа заключения 

(a) Если формула изобретения была изменена, заключение составляется на основе этой 
измененной формулы. 

(b) Если в соответствии с правилом 66.7(a) или (b) заключение составляется без учета 
испрашиваемого приоритета, это отмечается в заключении. 

(c) Если Орган международной предварительной экспертизы считает, что какое-либо 
изменение выходит за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной 
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заявке, заключение составляется без учета такого изменения, и это отмечается в 
заключении. Орган также излагает причины, на основании которых он считает, что 
изменение выходит за рамки того, что раскрыто в международной заявке. 

(d) Если имеются пункты формулы, не охваченные отчетом о международном поиске, которые 
в результате этого не являются предметом международной предварительной экспертизы, 
это отмечается в заключении международной предварительной экспертизы. 

70.3 Идентификация 

В заключении идентифицируется Орган международной предварительной экспертизы, который 
его составил, путем указания названия этого Органа, и международная заявка - путем указания номера 
этой международной заявки, имени заявителя и даты международной подачи. 

70.4 Даты 

Заключение содержит: 

(i) дату представления требования и 

(ii) дату заключения; этой датой должна быть дата, на которую завершено составление 
заключения. 

70.5 Классификация 

(a) В заключении повторяется классификация, проставленная в соответствии с правилом 
43.3, если Орган международной предварительной экспертизы согласен с этой классификацией. 

(b) В противном случае Орган международной предварительной экспертизы приводит в 
заключении классификацию, которую он считает правильной, по крайней мере, в соответствии с 
Международной патентной классификацией. 

70.6 Утверждение в соответствии со статьей 35(2) 

(a) Утверждение, упомянутое в статье 35(2), состоит из слов «ДА» или «НЕТ» или их 
эквивалентов на языке заключения или соответствующего обозначения, предусмотренного 
Административной инструкцией, и сопровождается ссылками, пояснениями и замечаниями, 
упомянутыми в последнем предложении статьи 35(2), если таковые имеются. 

(b) Если какой-либо из трех критериев, указанных в статье 35(2) (т.е. новизна, изобретательский 
уровень (неочевидность), промышленная применимость), не удовлетворен, утверждение 
должно быть отрицательным. В таком случае, если какой-либо из критериев, взятый 
отдельно, удовлетворен, в заключении указываются тот критерий или те критерии, которые 
удовлетворены. 

70.7 Ссылки в соответствии со статьей 35(2) 

(a) Заключение содержит ссылки на документы, которые считаются подтверждением 
сделанных в соответствии со статьей 35(2) утверждений, независимо от того, содержатся ли 
ссылки на такие документы в отчете о международном поиске или нет. Ссылки на 
документы, содержащиеся в отчете о международном поиске, приводятся в заключении 
только в том случае, если Орган международной предварительной экспертизы считает их 
релевантными. 

(b) К заключению также применяются положения правила 43.5(b) и (е). 

70.8 Пояснения в соответствии со статьей 35(2) 

Административная инструкция содержит указания относительно случаев, когда должны или не 
должны даваться пояснения, упомянутые в статье 35(2), а также относительно формы таких пояснений. 
Эти указания основываются на следующих принципах: 

(i) пояснения даются каждый раз, когда утверждение в отношении любого пункта формулы 
изобретения является отрицательным; 

(ii) пояснения даются каждый раз, когда утверждение является положительным, за 
исключением случаев, когда на основе ознакомления с документом, на который делается 
ссылка, ясно видно, почему приводится этот документ; 

(iii) как правило, пояснения даются тогда, когда имеет место случай, предусмотренный в 
последнем предложении правила 70.6(b). 
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70.9 Неписьменное раскрытие 

Любое неписьменное раскрытие, упомянутое в заключении в силу правила 64.2, упоминается 
путем указания его вида, даты, на которую письменное раскрытие, ссылающееся на неписьменное 
раскрытие, стало доступным публике, и даты, на которую неписьменное раскрытие стало известным 
публике. 

70.10 Определенные опубликованные документы 

Любая опубликованная заявка или любой патент, приведенные в заключении в силу правила 
64.3, упоминаются как таковые и сопровождаются указанием даты их публикации, даты подачи и даты 
испрашиваемого приоритета (если таковой испрашивался). В отношении даты приоритета любого из 
таких документов в заключении может быть отмечено, что, по мнению Органа международной 
предварительной экспертизы, эта дата была заявлена неправомерно. 

70.11 Упоминание об изменениях 

Если в Орган международной предварительной экспертизы были представлены изменения, это 
отмечается в заключении. Если какое-либо изменение привело к изъятию целого листа, это также 
оговаривается в заключении. 

70.12 Упоминание о некоторых недостатках и других вопросах 

Если Орган международной предварительной экспертизы считает, что на момент подготовки 
заключения: 

(i) международная заявка содержит какие-либо из недостатков, упомянутых в правиле 
66.2(a)(iii), он приводит в заключении свое мнение и обоснование этого мнения; 

(ii) по международной заявке имеется какое-либо из замечаний, упомянутых в правиле 
66.2(a)(v), он может высказать это мнение в заключении и привести при этом обоснование 
такого мнения; 

(iii) существует любая из ситуаций, упомянутых в статье 34(4), он приводит в заключении свое 
мнение и обоснование этого мнения; 

(iv) перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот не представлен в форме, 
обеспечивающей проведение полноценной международной предварительной экспертизы, 
он отмечает это в заключении. 

70.13 Замечания относительно единства изобретения 

Если заявитель уплатил дополнительные пошлины за проведение международной 
предварительной экспертизы или если международная заявка или международная предварительная 
экспертиза были ограничены в соответствии со статьей 34(3), этот факт отмечается в заключении. 
Кроме того, если международная предварительная экспертиза проводилась по ограниченной формуле 
изобретения (статья 34(3)(а)) или только по главному изобретению (статья 34(3)(с)), в заключении 
международной предварительной экспертизы отмечается, по каким частям международной заявки 
международная экспертиза проводилась, а по каким - нет. Если Орган международной предварительной 
экспертизы решил не предлагать заявителю ограничить формулу или уплатить дополнительные 
пошлины, заключение должно содержать сведения, предусмотренные правилом 68.1. 

70.14 Уполномоченное должностное лицо 

В заключении должно быть указано имя должностного лица Органа международной 
предварительной экспертизы, ответственного за его подготовку. 

70.15 Форма; название 

(а) Требования к форме заключения устанавливаются Административной инструкцией. 

(b) Заключение носит название «международное предварительное заключение о 
патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)» и в нем указывается, что 
оно является заключением международной предварительной экспертизы, подготовленным 
Органом международной предварительной экспертизы. 

70.16 Приложения к заключению 

(а) Каждый заменяющий лист в соответствии с правилом 66.8(а) или (b), каждый заменяющий 
лист, содержащий изменения в соответствии со статьей 19, а также каждый заменяющий 
лист, содержащий исправление очевидных ошибок, разрешенное в соответствии с правилом 
91.1(е)(iii), должен прилагаться к заключению, если только он не был впоследствии заменен 
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другими заменяющими листами или изменениями, которые привели к аннулированию целых 
листов в соответствии с правилом 66.8(b). Заменяющие листы, содержащие изменения в 
соответствии со статьей 19 и считающиеся отмененными на основании изменений в 
соответствии со статьей 34, и письма в соответствии с правилом 66.8 к заключению не 
прилагаются. 

(b) Несмотря на пункт (а) каждый упомянутый в этом пункте замененный или отмененный 
заменяющий лист должен также прилагаться к заключению, если Орган международной 
предварительной экспертизы считает, что соответствующие заменяющие или отменяющие 
изменения выходят за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной 
заявке, и это отмечено в заключении в соответствии с правилом 70.2(с). В этом случае 
замененный или отмененный заменяющий лист должен иметь пометку, предусмотренную 
Административной инструкцией.  

70.17 Язык заключения и приложений 

Заключение и любое приложение должны быть составлены на том языке, на котором 
публикуется международная заявка, к которой они относятся, или, если международная 
предварительная экспертиза проводится в соответствии с правилом 55.2 на основе перевода 
международной заявки - на языке такого перевода. 

Правило 71 
Пересылка заключения международной предварительной экспертизы 

71.1 Получатели 

Орган международной предварительной экспертизы в один и тот же день направляет одну 
копию заключения международной предварительной экспертизы и приложений к нему, если таковые 
имеются, в Международное бюро и одну копию - заявителю. 

71.2 Копии ссылочных документов 

(a) Просьба в соответствии со статьей 36(4) может быть подана в любое время в течение семи 
лет с даты международной подачи международной заявки, к которой относится заключение. 

(b) Орган международной предварительной экспертизы может потребовать, чтобы сторона 
(заявитель или выбранное ведомство), подавшая просьбу, оплатила ему стоимость 
изготовления и пересылки копий по почте. Стоимость изготовления копий определяется в 
соглашениях, упомянутых в статье 32(2), между органами международной предварительной 
экспертизы и Международным бюро. 

(c) [Изъято] 

(d) Любой Орган международной предварительной экспертизы может выполнять обязанности, 
упомянутые в пунктах (a) и (b), через другой орган, ответственный перед ним. 

Правило 72 
Перевод заключения международной предварительной экспертизы и письменного сообщения 

Международного поискового органа 

72.1 Языки 

(a) Любое выбранное государство может потребовать, чтобы заключение международной 
предварительной экспертизы, подготовленное на любом языке, отличающемся от 
официального языка или от одного из официальных языков его национального ведомства, 
было переведено на английский язык. 

(b) Международное бюро уведомляется о любом таком требовании; оно незамедлительно 
публикует его в Бюллетене. 

72.2 Копия перевода для заявителя 

Международное бюро пересылает заявителю копию перевода заключения международной 
предварительной экспертизы, упомянутого в правиле 72.1(а), одновременно с рассылкой такого 
перевода в заинтересованное выбранное ведомство или ведомства. 
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72.2bis Перевод письменного сообщения Международного поискового органа, 
подготовленного в соответствии с правилом 43bis

.1 

В случае, упомянутом в правиле 73.2(b)(ii), письменное сообщение, подготовленное 
Международным поисковым органом в соответствии с правилом 43

bis
.1, по просьбе выбранного 

ведомства переводится на английский язык самим Международным Бюро или под его ответственность. 
Международное Бюро направляет копию перевода в соответствующее выбранное ведомство в течение 
двух месяцев с даты получения просьбы о переводе и одновременно направляет копию заявителю. 

72.3 Замечания по переводу 

Заявитель может в письменном виде сделать замечания в отношении правильности перевода 
заключения международной предварительной экспертизы или письменного сообщения, подготовленного 
Международным поисковым органом в соответствии с правилом 43

bis
.1, и выслать копии замечаний 

каждому заинтересованному выбранному ведомству и Международному Бюро. 

Правило 73 
Рассылка заключения международной предварительной экспертизы или письменного 

сообщения Международного поискового органа 

73.1 Изготовление копий 

Международное бюро изготавливает копии документов для рассылки в соответствии со статьей 
36(3)(а). 

73.2 Рассылка в выбранные ведомства  

(а) Международное Бюро осуществляет рассылку, предусмотренную статьей 36(3)(а), в каждое 
выбранное ведомство в соответствии с правилом 93

bis
.1, но не ранее истечения 30 месяцев 

с даты приоритета. 

(b) Если заявитель обращается в выбранное ведомство со специальной просьбой в 
соответствии со статьей 40(2), Международное Бюро по просьбе этого ведомства или 
заявителя: 

(i) в случае, если заключение международной предварительной экспертизы уже 
переслано в Международное Бюро в соответствии с правилом 71.1, незамедлительно 
осуществляет рассылку, предусмотренную Статьей 36(3); 

(ii) в случае, если заключение международной предварительной экспертизы еще не 
переслано в Международное Бюро в соответствии с правилом 71.1, незамедлительно 
направляет в это ведомство копию письменного сообщения, подготовленного 
Международным поисковым органом в соответствии с правилом 43

bis.1. 

(с) Если заявитель изъял требование или выбор какого-либо государства, или выбор всех 
государств, предусмотренная пунктом (а) рассылка в выбранные ведомства или ведомства, 
оказавшиеся изъятыми, все равно осуществляется, если Международное Бюро получило 
заключение международной предварительной экспертизы. 

Правило 74 
Переводы приложений к заключению международной предварительной экспертизы и их 

пересылка 

74.1 Содержание перевода и срок для его пересылки 

(a) Если выбранное ведомство требует представления перевода международной заявки в 
соответствии со статьей 39(1), заявитель в течение соответствующего срока согласно статье 
39(1) пересылает перевод любого заменяющего листа, упомянутого в правиле 70.16, 
который приложен к заключению международной предварительной экспертизы, если только 
такой лист не выполнен на языке требуемого перевода международной заявки. Тот же срок 
применяется, если представление перевода международной заявки в выбранное ведомство 
в связи с оговоркой, сделанной в соответствии со статьей 64(2)(a)(i), должно быть 
осуществлено в течение соответствующего срока согласно статье 22. 

(b) Если выбранное ведомство не требует представления перевода международной заявки в 
соответствии со статьей 39(1), это ведомство может потребовать от заявителя представить 
в течение срока, применяемого в соответствии с данной статьей, перевод на язык, на 
котором была опубликована международная заявка, любого заменяющего листа, 
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упомянутого в правиле 70.16, который содержится в приложении к заключению 
международной предварительной экспертизы и выполнен не на этом языке. 

Правило 75 
[Изъято] 

Правило 76 
Перевод приоритетного документа; применение некоторых правил к процедурам, применяемым 

выбранными ведомствами 

76.1, 76.2 и 76.3 [Изъяты] 

76.4 Срок для перевода приоритетного документа 

От заявителя не требуется представления перевода приоритетного документа какому-либо 
выбранному ведомству до истечения соответствующего срока согласно статье 39. 

76.5 Применение некоторых правил к процедурам, применяемым выбранными 
ведомствами 

Правила 13
ter

.3, 22.1(g), 47.1, 49, 49
bis

 и 51
bis

 применяются при условии, что: 

(i) любая ссылка в упомянутых правилах на указанное ведомство или на указанное 
государство понимается как ссылка, соответственно, на выбранное ведомство или на 
выбранное государство; 

(ii) любая ссылка в упомянутых правилах на статью 22 или на статью 24(2) понимается как 
ссылка, соответственно, на статью 39(1) или на статью 39(3); 

(iii) слова «международных заявок, поданных» в правиле 49.1 (c) заменяются словами 
«требований, представленных»; 

(iv) для целей статьи 39(1) при наличии заключения международной предварительной 
экспертизы перевод любых изменений в соответствии со статьей 19 требуется только в том 
случае, если такие изменения прилагаются к заключению. 

(v) cсылка в правиле 47.1(а) на правило 47.4 понимается как ссылка на правило 61.2(d). 

 

Правило 77 
Право в соответствии со статьей 39(1)(b) 

77.1 Осуществление права 

(a) Любое Договаривающееся государство, допускающее срок, истекающий позднее, чем срок, 
предусмотренный статьей 39(1)(а), уведомляет Международное бюро об этом сроке. 

(b) Любое уведомление, полученное Международным бюро согласно пункту (а), 
незамедлительно публикуется Международным бюро в Бюллетене. 

(c) Уведомления о сокращении ранее установленного срока вступают в силу в отношении 
требований, представленных после истечения трех месяцев с даты, на которую 
уведомление было опубликовано Международным бюро. 

(d) Уведомления о продлении ранее установленного срока вступают в силу с даты их 
публикации Международным бюро в Бюллетене в отношении требований, находящихся в 
это время на рассмотрении или представленных после даты такой публикации; если же 
Договаривающееся государство, которое делает уведомление, устанавливает более 
позднюю дату - то с этой более поздней даты. 

Правило 78 
Изменение формулы изобретения, описания изобретения и чертежей в выбранных ведомствах 

78.1 Срок 

(а) Заявитель, если он этого желает, может осуществить предусмотренное статьей 41 право 
вносить изменения в формулу изобретения, описание и чертежи в соответствующем 
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выбранном ведомстве в течение месяца с даты выполнения требования статьи 39(1)(а) при 
условии, что, если пересылка заключения международной предварительной экспертизы в 
соответствии со статьей 36(1) не произведена до истечения срока, применяемого согласно 
статье 39, заявитель осуществляет это право не позднее четырех месяцев с даты истечения 
этого срока. В любом случае заявитель может осуществить это право в любой более 
поздний срок, если это допускается национальным законодательством данного государства.  

(b) В любом выбранном государстве, национальное законодательство которого 
предусматривает, что экспертиза начнется только по специальной просьбе, национальное 
законодательство может предусматривать, что срок, в течение которого, или дата, на 
которую заявитель может осуществить право в соответствии со статьей 41, должны быть 
такими же, как это предусмотрено национальным законодательством для представления 
изменений в случае проведения экспертизы национальных заявок по специальной просьбе; 
этот срок не должен истекать ранее или эта дата не должна наступать ранее истечения 
срока, применяемого согласно пункту (а). 

78.2 [Изъято] 

78.3 Полезные модели 

Положения правил 6.5 и 13.5 mutatis mutandis применяются в выбранных ведомствах. Если 
выбор был сделан до истечения 19-го месяца с даты приоритета, ссылка на соответствующий срок 
согласно статье 22 заменяется ссылкой на соответствующий срок согласно статье 39. 

ЧАСТЬ D 
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГЛАВЕ III ДОГОВОРА 

Правило 79 
Календарь 

79.1 Обозначение дат 

Заявители, национальные ведомства, Получающие ведомства, Международные поисковые 
органы, Органы международной предварительной экспертизы и Международное бюро для целей 
Договора и Инструкции должны обозначать любую дату по новой эре и по григорианскому календарю; 
если они используют другие эры и календари, они также должны указывать любую дату по новой эре и 
по григорианскому календарю. 

Правило 80 
Исчисление сроков 

80.1 Сроки, выраженные в годах 

Если срок выражается одним годом или определенным количеством лет, он исчисляется со дня, 
следующего за днем, когда имело место соответствующее событие, а истекает в соответствующем 
последующем году в месяце того же названия и в день, имеющий то же число, какое имели месяц и 
день, когда произошло это событие; однако, если этот соответствующий последующий месяц не имеет 
дня с тем же числом, срок истекает в последний день данного месяца. 

80.2 Сроки, выраженные в месяцах 

Если срок выражается одним месяцем или определенным количеством месяцев, он исчисляется 
со дня, следующего за днем, когда имело место соответствующее событие, а истекает в 
соответствующем последующем месяце и в день, имеющий то же число, какое имел день, когда 
произошло это событие; однако, если этот соответствующий последующий месяц не имеет дня с тем же 
числом, срок истекает в последний день данного месяца. 

80.3 Сроки, выраженные в днях 

Если срок выражается определенным количеством дней, он исчисляется со дня, следующего за 
днем, когда имело место соответствующее событие, а истекает в день, являющийся последним днем 
отсчета. 

80.4 Местные даты 

(a) Датой начала исчисления любого срока является дата, которая использовалась в данной 
местности в то время, когда произошло соответствующее событие. 
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(b) Датой истечения любого срока является дата, которая использовалась в той местности, 
куда должен быть представлен требуемый документ или должна быть уплачена требуемая 
пошлина. 

80.5 Истечение срока в нерабочий или официальный праздничный день 

Если срок, в течение которого какой-либо документ или пошлина должны поступить в 
национальное ведомство или межправительственную организацию, истекает в день: 

(i) когда это ведомство или организация не работают;  

(ii) когда обычная почта не доставляется в той местности, где находится такое ведомство или 
организация;  

(iii) который в случае, если такое ведомство или организация расположены не в одной 
местности, является официальным праздничным днем по меньшей мере в одной местности, 
в которой находится это ведомство или организация, и в случае, если национальное 
законодательство, применяемое этим ведомством или организацией, предусматривает в 
отношении национальных заявок, что в этом случае этот срок истекает на следующий за 
ним день; или 

(iv) который в случае, если такое ведомство представляет собой правительственный орган 
Договаривающегося государства, уполномоченный выдавать патенты, является 
официальным праздничным днем в части этого Договаривающегося государства, и в случае, 
если национальное законодательство, применяемое этим ведомством предусматривает в 
отношении национальных заявок, что в этом случае этот срок истекает на следующий за 
ним день; 

  упомянутый срок истекает на следующий за ним день, когда ни одно из четырех упомянутых 
обстоятельств больше не существует. 

80.6 Дата документов 

Если срок исчисляется с даты документа или письма, исходящего из национального ведомства 
или межправительственной организации, любая заинтересованная сторона может привести 
доказательства того, что упомянутый документ или письмо было отправлено по почте в один из дней, 
следующих за этой датой; в этом случае дата действительной отправки документа по почте для целей 
исчисления срока считается датой начала отсчета данного срока. Независимо от даты почтовой 
отправки такого документа или письма, если заявитель представит национальному ведомству или 
межправительственной организации удовлетворяющие их доказательства того, что документ или 
письмо было получено более чем через семь дней с проставленной на нем даты, национальное 
ведомство или межправительственная организация рассматривает срок, отсчитываемый с даты 
документа или письма, как истекающий позднее на дополнительное количество дней, равное количеству 
дней задержки получения документа или письма сверх семи дней с проставленной на нем даты. 

80.7 Конец рабочего дня 

(a) Срок, истекающий в определенный день, истекает в час, когда национальное ведомство или 
межправительственная организация, куда документ должен быть подан или куда должна 
быть уплачена пошлина, заканчивает свою работу в этот день. 

(b) Любое ведомство или организация может отступить от положений пункта (а), продлив срок 
вплоть до полуночи соответствующего дня. 

Правило 81 
Изменение сроков, установленных Договором 

81.1 Предложение 

(a) Любое Договаривающееся государство или Генеральный директор могут предложить 
изменение сроков в соответствии со статьей 47(2). 

(b) Договаривающиеся государства направляют свои предложения Генеральному директору. 

81.2 Решение, принимаемое Ассамблеей 

(a) Если предложение представляется в Ассамблею, Генеральный директор направляет текст 
этого предложения всем Договаривающимся государствам по меньшей мере за два месяца 
до начала сессии Ассамблеи, в повестку дня которой включается это предложение. 
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(b) В ходе обсуждения предложения в Ассамблее оно может быть изменено или могут быть 
предложены последующие изменения. 

(c) Предложение считается принятым, если ни одно из Договаривающихся государств, 
присутствующих во время голосования, не голосует против этого предложения. 

81.3 Голосование посредством переписки 

(a) Если для проведения голосования избран метод голосования посредством переписки, 
содержание предложения излагается в письме, направляемом Генеральным директором 
Договаривающимся государствам с просьбой проголосовать в письменном виде. 

(b) В письме устанавливается срок, в течение которого ответ, содержащий результаты 
голосования в письменном виде, должен поступить в Международное бюро. Этот срок не 
должен быть менее трех месяцев с даты просьбы о голосовании. 

(c) Ответы должны быть либо положительными, либо отрицательными. Предложения, 
содержащие изменения или просто замечания, не считаются голосованием. 

(d) Предложение считается принятым, если ни одно из Договаривающихся государств не 
возражает против изменения и если, по меньшей мере, половина Договаривающихся 
государств выражает либо свое одобрение, либо безразличие, либо воздерживается от 
голосования. 

Правило 82 
Перебои в почтовом обслуживании 

82.1 Задержка или утеря почты 

(a) Любая заинтересованная сторона может привести доказательства того, что она отправила 
документ или письмо за пять дней до истечения срока. Такое доказательство может быть 
приведено только в том случае, если отправка была осуществлена авиапочтой, за 
исключением случаев, когда обычная почта, как правило, прибывает к месту назначения в 
течение двух дней или когда авиапочты не имеется. В любом случае доказательство может 
быть приведено только тогда, когда отправка была осуществлена по почте и была 
зарегистрирована почтовой службой. 

(b) Если доказательство почтовой отправки документа или письма в соответствии с пунктом (a) 
удовлетворяет национальное ведомство или межправительственную организацию, которая 
является адресатом, задержка поступления считается оправданной, или, если документ или 
письмо было утеряно при почтовой пересылке, его замена новым экземпляром разрешается 
при условии, что заинтересованная сторона докажет упомянутому ведомству или 
организации, что документ или письмо, представленное для замены, является идентичным 
утерянному документу или письму. 

(c) В случаях, предусмотренных в пункте (b), доказательство почтовой отправки в 
установленный срок, а в случае утери документа или письма заменяющий документ или 
письмо, а также доказательство его идентичности утерянному документу или письму 
представляются в течение одного месяца с даты, на которую заинтересованная сторона 
установила или при должном внимании должна была установить факт задержки или утери, и 
в любом случае не позднее, чем через шесть месяцев после истечения срока, 
применяемого в данном случае. 

(d) Любое национальное ведомство или межправительственная организация, допускающие 
доставку документов и писем помимо официальной почты и уведомившие об этом 
Международное бюро, применяют положения пунктов (a) - (с), как если бы доставка 
осуществлялась почтой. В этом случае последнее предложение пункта (a) не применяется, 
а доказательства могут представляться только в том случае, если данные об отправке 
фиксировались службой доставки на дату отправки. Уведомление может содержать 
оговорку о том, что оно применимо только к доставке с помощью определенных служб 
доставки или с помощью служб, удовлетворяющих определенным критериям. 
Международное бюро публикует информацию о таких уведомлениях в Бюллетене. 

(e) Национальное ведомство или межправительственная организация могут действовать в 
соответствии с пунктом (d): 
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(i) даже если использовавшаяся служба доставки, в зависимости от обстоятельств, не 
являлась одной из определенных служб либо не удовлетворяла определенным 
критериям, указанным в соответствующем уведомлении согласно пункту (d); или 

(ii) даже если это ведомство или организация не направляли Международному бюро 
уведомление в соответствии с пунктом (d). 

82.2 Перерыв в почтовом обслуживании 

(a) Любая заинтересованная сторона может привести доказательства того, что в любой из 10 
дней, предшествующих дню истечения срока, почтовое обслуживание было прервано по 
причине войны, революции, гражданских беспорядков, забастовки, стихийных бедствий или 
других аналогичных причин в местности, где заинтересованная сторона имеет свое 
местожительство, место работы или местопребывание. 

(b) Если доказательства наличия таких обстоятельств удовлетворяют национальное ведомство 
или межправительственную организацию, которая является адресатом, задержка 
поступления считается оправданной при условии, что заинтересованная сторона докажет 
упомянутому ведомству или организации, что она осуществила почтовую отправку в течение 
пяти дней с даты возобновления работы почтовой службы. Положения правила 82.1(c) 
применяются mutatis mutandis. 

Правило 82
bis 

Допущение указанным или выбранным государством несоблюдения сроков в отдельных 
случаях 

82bis.1 Значение слова «срок» в статье 48(2) 

Ссылка на «срок» в статье 48(2) должна пониматься как содержащая ссылку на: 

(i) любой срок, установленный в Договоре или настоящей Инструкции; 

(ii) любой срок, установленный Получающим ведомством, Международным поисковым 
органом, Органом международной предварительной экспертизы или Международным бюро 
или применяемый Получающим ведомством в соответствии с его национальным 
законодательством; 

(iii) любой срок, установленный указанным или выбранным ведомством или установленный в 
применяемом этим ведомством национальном законодательстве для выполнения 
заявителем любого действия в этом ведомстве. 

82
bis.2 Восстановление прав и другие положения, к которым применяется статья 48(2) 

Положениями национального законодательства, упомянутыми в статье 48(2) и касающимися 
допущения указанным или выбранным государством любой задержки в соблюдении сроков, являются 
такие положения, которые предусматривают восстановление прав, возобновление, restitutio in integrum 
или дальнейшее рассмотрение, несмотря на несоблюдение срока, а также любое другое положение, 
предусматривающее увеличение сроков или допущение задержек в соблюдении сроков. 

Правило 82
ter

 
Исправление ошибок, сделанных Получающим ведомством или Международным бюро 

82ter.1 Ошибки, касающиеся даты международной подачи и притязания на приоритет 

Если заявитель докажет какому-либо указанному или выбранному ведомству, что дата 
международной подачи является неправильной вследствие ошибки, сделанной Получающим 
ведомством, или что притязание на приоритет ошибочно считалось Получающим ведомством или 
Международным бюро незаявленным, и если эта ошибка такова, что если бы она была сделана самим 
указанным или выбранным ведомством, это ведомство исправило бы ее в соответствии с национальным 
законодательством или национальной практикой, это ведомство исправляет ошибку и рассматривает 
международную заявку как поданную в соответствии с исправленной датой международной подачи или 
как если бы притязание на приоритет считалось заявленным. 
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Правило 83 
Право на ведение дел в Международных органах 

83.1 Доказательство права 

Международное бюро, компетентный Международный поисковый орган и компетентный Орган 
международной предварительной экспертизы могут потребовать представления доказательства права 
на ведение дел, упомянутого в статье 49. 

83.1bis Случаи, когда Международное бюро выступает в качестве Получающего ведомства 

(a) Любое лицо, имеющее право на ведение дел в национальном ведомстве 
Договаривающегося государства или национальном ведомстве, действующем от имени 
Договаривающегося государства, жителем или гражданином которого заявитель или, если 
имеется несколько заявителей, любой из заявителей является, имеет право вести дела по 
международной заявке в Международном бюро, выступающем в качестве Получающего 
ведомства в соответствии с правилом 19.1(a)(iii). 

(b) Любое лицо, имеющее право вести дела по международной заявке в Международном бюро, 
выступающем в качестве Получающего ведомства, имеет право вести дела по этой заявке в 
Международном бюро, выступающем в любом другом качестве, а также в компетентном 
Международном поисковом органе и в компетентном Органе международной 
предварительной экспертизы. 

83.2 Информация 

(a) Национальное ведомство или межправительственная организация, в отношении которых 
утверждается, что заинтересованное лицо имеет право на ведение дел с ними, 
информируют по запросу Международное бюро, компетентный Международный поисковый 
орган или компетентный Орган международной предварительной экспертизы о том, имеет 
ли это лицо право на ведение дел с ними. 

(b) Эта информация накладывает соответствующие обязательства на Международное бюро, 
Международный поисковый орган или Орган международной предварительной экспертизы, в 
зависимости от обстоятельств. 

ЧАСТЬ Е 
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГЛАВЕ V ДОГОВОРА 

Правило 84 
Расходы делегаций 

84.1 Расходы, оплачиваемые правительствами 

Расходы каждой делегации, участвующей в работе любого органа, созданного Договором или в 
соответствии с ним, несет назначившее ее правительство. 

Правило 85 
Отсутствие кворума на Ассамблее 

85.1 Голосование посредством переписки 

В случае, предусмотренном статьей 53(5)(b), Международное бюро направляет решения 
Ассамблеи (если они не относятся к собственной процедуре Ассамблеи) Договаривающимся 
государствам, которые не были на ней представлены, и приглашает их сообщить в письменном виде в 
трехмесячный срок, считая с даты направления решений, голосуют ли они за эти решения, против них 
или воздерживаются. Если по истечении этого срока количество Договаривающихся государств, таким 
образом проголосовавших или сообщивших, что они воздержались, достигнет того количества, которого 
недоставало для достижения кворума на самой сессии, такие решения вступают в силу при условии, что 
одновременно сохраняется необходимое большинство. 
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Правило 86 
Бюллетень 

86.1 Содержание и форма 

(а) Бюллетень, упомянутый в статье 55(4), содержит: 

(i) данные по каждой опубликованной международной заявке, предусмотренные 
Административной инструкцией и взятые с титульного листа брошюры, публикуемой в 
соответствии с правилом 48, чертеж (при наличии такового), помещенный на 
упомянутом титульном листе, и реферат; 

(ii) перечень всех пошлин, уплачиваемых Получающим ведомствам, Международному 
бюро, Международным поисковым органам и Органам международной 
предварительной экспертизы; 

(iii) сообщения, публикация которых требуется в соответствии с Договором или настоящей 
Инструкцией; 

(iv) информацию, представленную Международному бюро указанными или выбранными 
ведомствами, по вопросу о том, соблюдены ли требования, предусмотренные в 
статьях 22 или 39, в отношении международных заявок, в которых заинтересованное 
ведомство является указанным или выбранным; 

(v) любую другую полезную информацию, предусматриваемую Административной 
инструкцией, при условии, что доступ к такой информации не запрещается Договором 
или настоящей Инструкцией. 

(b) Информация, упомянутая в пункте (а), предоставляется в двух формах: 

(i) в виде Бюллетеня в бумажной форме, который содержит данные, предусмотренные 
Административной инструкцией и взятые с титульного листа брошюры, публикуемой в 
соответствии с правилом 48 («библиографические данные»), и материалы, 
упомянутые в пункте (а)(ii) – (v); 

(ii) в виде Бюллетеня в электронной форме, который содержит библиографические 
данные, чертеж (при наличии такового), помещенный на упомянутом титульном листе, 
и реферат. 

86.2 Языки; доступ к Бюллетеню 

(a) Бюллетень в бумажной форме публикуется в двуязычном издании (на английском и 
французском языках). Он также публикуется на любом другом языке при условии, что 
стоимость публикации покрывается поступлениями от продажи или дотациями. 

(b) Ассамблея может принять решение о публикации Бюллетеня и на других языках помимо 
тех, которые упомянуты в пункте (а). 

(c) Доступ к Бюллетеню в электронной форме, упомянутому в правиле 89.1(b)(ii), 
предоставляется одновременно на английском и французском языках любыми 
электронными способами и средствами, предписанными Административной инструкцией. 
Переводы на английский и французский языки обеспечивает Международное бюро. 
Международное бюро обеспечивает, чтобы доступ к Бюллетеню в электронной форме был 
предоставлен на дату публикации брошюры, содержащей международную заявку, или 
незамедлительно после этой даты. 

86.3 Периодичность 

Периодичность публикации Бюллетеня определяется Генеральным директором. 

86.4 Продажа 

Цена подписки и другие цены на Бюллетень определяются Генеральным директором. 

86.5 Название 

Название Бюллетеня определяется Генеральным директором. 

86.6 Дополнительные подробности 

Административная инструкция может предусматривать дополнительные подробности 
относительно Бюллетеня. 
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Правило 87 
Экземпляры публикаций 

87.1 Международные поисковые органы и Органы международной предварительной 
экспертизы 

Любой Международный поисковый орган или Орган международной предварительной 
экспертизы имеет право получать бесплатно по два экземпляра каждой опубликованной международной 
заявки, Бюллетеня и любой другой публикации общего характера, опубликованных Международным 
бюро в связи с Договором или настоящей Инструкцией. 

87.2 Национальные ведомства 

(a) Любое национальное ведомство имеет право получать бесплатно по одному экземпляру 
каждой опубликованной международной заявки, Бюллетеня и любой другой публикации 
общего характера, опубликованных Международным бюро в связи с Договором или 
настоящей Инструкцией. 

(b) Публикации, упомянутые в пункте (а), высылаются по специальной просьбе. Если какая-
либо публикация имеется более чем на одном языке, в просьбе указывается язык или 
языки, на которых желательно ее получение. 

Правило 88 
Изменение Инструкции 

88.1 Требование единогласия 

Для изменения нижеследующих положений настоящей Инструкции требуется, чтобы ни одно 
государство, имеющее право голоса в Ассамблее, не голосовало против предложенного изменения: 

(i) правило 14.1 (пошлина за пересылку); 

(ii) [Изъято] 

(iii) правило 22.3 (срок в соответствии со статьей 12(3)); 

(iv) правило 33 (соответствующий уровень техники для целей международного поиска); 

(v) правило 64 (предшествующий уровень техники для целей международной предварительной 
экспертизы); 

(vi) правило 81 (изменение сроков, установленных в Договоре); 

(vii) настоящий пункт (т. е. правило 88.1). 

88.2 [Изъято] 

88.3 Требование отсутствия возражений со стороны определенных государств 

Для изменения нижеследующих положений настоящей Инструкции требуется, чтобы ни одно 
государство, упомянутое в статье 58(3)(a)(ii) и имеющее право голоса в Ассамблее, не голосовало 
против предложенного изменения: 

(i) правило 34 (минимум документации); 

(ii) правило 39 (объект заявки в соответствии со статьей 17(2)(a)(i)); 

(iii) правило 67 (объект заявки в соответствии со статьей 34(4)(a)(i)); 

(iv) настоящий пункт (т. е. правило 88.3). 

88.4 Процедура 

Любое предложение по изменению какого-либо положения, упомянутого в правилах 88.1 или 
88.3, по которому решение принимается Ассамблеей, направляется всем Договаривающимся 
государствам, по крайней мере, за два месяца до открытия сессии Ассамблеи, которая принимает 
решение по данному предложению. 
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Правило 89 
Административная инструкция 

89.1 Содержание 

(a) Административная инструкция содержит положения: 

(i) относительно вопросов, по которым настоящая Инструкция специально ссылается на 
Административную инструкцию; 

(ii) относительно любых подробностей по применению настоящей Инструкции. 

(b) Административная инструкция не должна противоречить положениям Договора, настоящей 
Инструкции или любого соглашения, заключенного Международным бюро с любым 
Международным поисковым органом или Органом международной предварительной 
экспертизы. 

89.2 Составление 

(a) Административная инструкция составляется и издается Генеральным директором после 
консультации с Получающими ведомствами, Международными поисковыми органами и 
Органами международной предварительной экспертизы. 

(b) Административная инструкция может изменяться Генеральным директором после 
консультации с ведомствами или органами, которые непосредственно заинтересованы в 
предложенном изменении. 

(c) Ассамблея может предложить Генеральному директору внести изменения в 
Административную инструкцию, и Генеральный директор действует соответствующим 
образом. 

89.3 Публикация и вступление в силу 

(a) Административная инструкция и любое ее изменение публикуются в Бюллетене. 

(b) Каждая публикация указывает дату, на которую опубликованные положения вступают в 
силу. Даты могут быть различными для различных положений при условии, что никакое 
положение не может быть объявлено вступившим в силу до его публикации в Бюллетене. 

ЧАСТЬ F 
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕСКОЛЬКИМ ГЛАВАМ ДОГОВОРА 

Правило 89
bis 

Подача, обработка и пересылка международных заявок и других документов в электронной 
форме или электронными средствами 

89bis.1 Международные заявки 

(а) С учетом пунктов (b) и (е), международные заявки могут подаваться и обрабатываться в 
электронной форме или электронными средствами в соответствии с Административной 
инструкцией, при условии, что любое Получающее ведомство должно разрешать подачу 
заявок на бумаге. 

(b) Настоящая Инструкция mutatis mutandis применяется к международным заявкам, поданным 
в электронной форме или электронными средствами, с учетом любых специальных 
положений Административной инструкции. 

(с) Административная инструкция содержит положения и требования в отношении подачи и 
обработки международных заявок, полностью или частично поданных в электронной форме 
или электронными средствами, включая положения и требования в отношении 
подтверждения получения, процедур, относящихся к присвоению даты международной 
подачи, требований к оформлению заявки и последствий невыполнения этих требований, 
подписи документов, средств аутентификации документов и идентификации сторон, 
осуществляющих связь с ведомствами и органами, а также действия статьи 12 в связи с 
копией для Получающего ведомства, регистрационным экземпляром и копией для поиска, 
но не ограничиваясь ими, и может содержать иные положения и требования в отношении 
международных заявок, поданных на других языках. 
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(d) Ни одно ведомство или межправительственная организация не обязаны получать или 
обрабатывать международные заявки, поданные в электронной форме или электронными 
средствами, если такое ведомство или такая организация не уведомили Международное 
бюро о своей готовности делать это в соответствии с применимыми положениями 
Административной инструкции. Международное бюро публикует сообщенную таким образом 
информацию в Бюллетене. 

(е) Ни одно Получающее ведомство, направившее Международному бюро уведомление в 
соответствии с пунктом (d), не может отказаться обрабатывать международную заявку, 
поданную в электронной форме или электронными средствами, если она удовлетворяет 
применимым требованиям Административной инструкции. 

89
bis

.2 Прочие документы 

Правило 89
bis

.1 mutatis mutandis применяется к прочим документам и переписке в связи с 
международными заявками. 

89
bis.3 Пересылка между ведомствами 

Если Договор, настоящая Инструкция или Административная инструкция предусматривает 
пересылку, направление или рассылку международной заявки, уведомлений, сообщений или других 
документов из одного национального ведомства или межправительственной организации в другие, такая 
пересылка, при наличии соответствующей договоренности между отправителем и получателем, может 
осуществляться в электронной форме или электронными средствами. 

Правило 89
ter

 
Копии в электронной форме документов, поданных на бумаге 

89ter.1 Копии в электронной форме документов, поданных на бумаге 

Любое национальное ведомство или межправительственная организация может 
предусматривать, что в случаях, когда международная заявка или другой документ, относящийся к 
международной заявке, подан на бумаге, заявитель в соответствии с Административной инструкцией 
может представить их копию в электронной форме. 

Правило 90 
Агенты и общие представители 

90.1 Назначение в качестве агента 

(a) Лицо, имеющее право на ведение дел в национальном ведомстве, в которое подана 
международная заявка, или, если международная заявка подана в Международное бюро, 
имеющее право на ведение дел по международной заявке в Международном бюро в 
качестве Получающего ведомства, может быть назначено заявителем в качестве его агента, 
представляющего его в этом Получающем ведомстве, Международном бюро, 
Международном поисковом органе и Органе международной предварительной экспертизы. 

(b) Лицо, имеющее право на ведение дел в национальном ведомстве или в 
межправительственной организации, которые выступают в качестве Международного 
поискового органа, может быть назначено заявителем в качестве его агента, 
представляющего его именно в этом органе. 

(c) Лицо, имеющее право на ведение дел в национальном ведомстве или в 
межправительственной организации, которые выступают в качестве Органа международной 
предварительной экспертизы, может быть назначено заявителем в качестве его агента, 
представляющего его именно в этом органе. 

(d) Агент, назначенный в соответствии с пунктом (а), может, если иное не предусмотрено в 
документе о назначении его агентом, назначить одного или нескольких субагентов в 
качестве агентов заявителя, представляющих его: 

(i) в Получающем ведомстве, Международном бюро, Международном поисковом органе 
и Органе международной предварительной экспертизы при условии, что любое лицо, 
назначенное в качестве субагента, имеет право на ведение дел в национальном 
ведомстве, в которое была подана международная заявка, или на ведение дел по 
международной заявке в Международном бюро в качестве Получающего ведомства, в 
зависимости от обстоятельств; 
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(ii) в определенном Международном поисковом органе или Органе международной 
предварительной экспертизы при условии, что любое лицо, назначенное в качестве 
субагента, имеет право на ведение дел в национальном ведомстве или в 
межправительственной организации, которые выступают, в зависимости от 
обстоятельств, в качестве Международного поискового органа или Органа 
международной предварительной экспертизы. 

90.2 Общий представитель 

(а) Если имеются два или более заявителей и заявители не назначили агента, являющегося 
представителем всех заявителей («общий агент») в соответствии с правилом 90.1(а), один 
из заявителей, имеющий право подавать международную заявку согласно статье 9, может 
быть назначен другими заявителями в качестве их общего представителя.  

(b) Если имеются два или более заявителей и все заявители не назначили общего агента в 
соответствии с правилом 90.1(а) или общего представителя в соответствии с пунктом (а), 
заявитель, названный в заявлении первым и имеющий право согласно правилу 19.1 
подавать международную заявку в Получающее ведомство, считается общим 
представителем всех заявителей. 

90.3 Последствия действий агентов и общих представителей или последствия действий в 
отношении агентов и общих представителей 

(a) Любое действие агента или любое действие по отношению к нему имеет последствия 
действия, осуществленного соответствующим заявителем или заявителями или по 
отношению к ним. 

(b) Если имеются два или более агентов, представляющих одного и того же заявителя или 
заявителей, любое действие любого из этих агентов или любое действие по отношению к 
любому из них имеет последствия действия, осуществленного упомянутым заявителем или 
упомянутыми заявителями или по отношению к ним. 

(c) С учетом второго предложения правила 90bis.5(a) любое действие общего представителя 
или его агента или по отношению к ним имеет последствия действия, осуществленного 
всеми заявителями или по отношению к ним. 

90.4 Порядок назначения агента или общего представителя 

(a) Назначение агента осуществляется заявителем путем подписания заявления, требования 
или отдельной доверенности. Если имеется два или более заявителя, назначение общего 
агента или общего представителя осуществляется каждым заявителем путем подписания 
по его выбору заявления, требования или отдельной доверенности. 

(b) С учетом правила 90.5 отдельная доверенность представляется либо в Получающее 
ведомство, либо в Международное бюро, при условии, что если в доверенности назначен 
агент в соответствии с правилом 90.1(b), (c) или (d)(ii), она должна быть представлена, в 
зависимости от обстоятельств, в Международный поисковый орган или Орган 
международной предварительной экспертизы. 

(c) Если отдельная доверенность не подписана, или если требуемая отдельная доверенность 
отсутствует, или если указание имени или адреса назначаемого лица не соответствует 
правилу 4.4, то до исправления ошибки доверенность считается несуществующей. 

(d) С учетом пункта (е) любое Получающее ведомство, любой Международный поисковый 
орган, любой Орган международной предварительной экспертизы и Международное Бюро 
могут отменить требования согласно пункту (b), предусматривающие представление им 
отдельной доверенности; в этом случае пункт(с) не применяется. 

(e) Если агент или общий представитель представляет какое-либо уведомление об изъятии 
упомянутое в правилах 90

bis
.1 – 90

bis
.4, требование пункта (b) в отношении отдельной 

доверенности не может быть отменено положениями параграфа (d).  

90.5 Общая доверенность 

(a) Назначение агента в отношении определенной международной заявки может быть 
осуществлено путем ссылки в заявлении, требовании или отдельном извещении на 
существующую отдельную доверенность, уполномочивающую агента представлять 
заявителя в отношении любой международной заявки, которая может быть подана этим 
заявителем (так называемая «общая доверенность»), при условии, что: 
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(i) общая доверенность депонирована в соответствии с пунктом (b); и 

(ii) копия ее приложена, в зависимости от обстоятельств, к заявлению, требованию или 
отдельному извещению; эта копия может быть не подписана. 

(b) Общая доверенность должна быть депонирована в Получающем ведомстве, при условии, 
что если она относится к назначению агента в соответствии с правилом 90.1(b) или (d)(ii), 
она должна быть депонирована, в зависимости от обстоятельств, в Международном 
поисковом органе или Органе международной предварительной экспертизы. 

(с) Любое Получающее ведомство, любой Международный поисковый орган и любой Орган 
международной предварительной экспертизы могут отменить требование согласно 
параграфу (a)(ii), предусматривающее приложение копии общей доверенности к заявлению, 
требованию или отдельному извещению, в зависимости от обстоятельств. 

(d) Несмотря на пункт (с), если агент представляет в Получающее ведомство, Международный 
поисковый орган или Орган международной предварительной экспертизы какое-либо 
уведомление об изъятии, упомянутое в правилах 90

bis
.1 – 90

bis
.4, в это ведомство или Орган 

должна быть представлена копия общей доверенности. 

90.6 Отмена и отказ 

(a) Любое назначение агента или общего представителя может быть отменено лицами, которые 
его сделали, или их правопреемниками, и в этом случае любое назначение субагента, 
согласно правилу 90.1(d), этим агентом также рассматривается как отмененное. Любое 
назначение субагента, согласно правилу 90.1(d), может быть также отменено 
соответствующим заявителем. 

(b) Назначение агента, согласно правилу 90.1 (а), означает, если не предусмотрено иное, 
отмену любого более раннего назначения агента, сделанного в соответствии с данным 
правилом. 

(c) Назначение общего представителя означает, если не предусмотрено иное, отмену любого 
более раннего назначения общего представителя. 

(d) Агент или общий представитель может отказаться от своего назначения путем 
представления подписанного им уведомления. 

(e) К документу, содержащему отмену или отказ в соответствии с настоящим правилом, mutatis 
mutandis применяется правило 90.4(b) и (с). 

Правило 90bis
 

Изъятия 

90
bis

.1 Изъятие международной заявки 

(a) Заявитель может изъять международную заявку в любое время до истечения 30 месяцев с 
даты приоритета. 

(b) Изъятие считается осуществленным по получении уведомления, подписанного заявителем 
и адресованного по его усмотрению Международному бюро, Получающему ведомству или, в 
случае применения статьи 39(1), Органу международной предварительной экспертизы. 

(c) Международная публикация международной заявки не осуществляется, если уведомление 
об изъятии, направленное заявителем или пересланное Получающим ведомством или 
Органом международной предварительной экспертизы, достигло Международного бюро до 
того, как была завершена техническая подготовка к международной публикации. 

90
bis

.2 Изъятие указаний 

(a) Заявитель может изъять указание любого указанного государства в любое время до 
истечения 30 месяцев с даты приоритета. Изъятие указания государства, которое было 
выбрано, означает изъятие соответствующего выбора согласно правилу 90

bis
.4. 

(b) Если государство было указано для целей получения как национального, так и 
регионального патента, изъятие указания этого государства означает изъятие только 
указания для целей получения национального патента, если не предусмотрено иное. 

(c) Изъятие указаний всех указанных государств считается изъятием международной заявки 
согласно правилу 90

bis.1. 
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(d) Изъятие считается осуществленным по получении уведомления, адресованного заявителем 
по его усмотрению Международному бюро, Получающему ведомству или, в случае 
применения статьи 39(1), Органу международной предварительной экспертизы. 

(e) Международная публикация указания не осуществляется, если уведомление об изъятии, 
направленное заявителем или пересланное Получающим ведомством или Органом 
международной предварительной экспертизы, достигло Международного бюро до того, как 
была завершена техническая подготовка к международной публикации. 

90
bis.3 Изъятие притязаний на приоритет 

(a) Заявитель может изъять притязание на приоритет, сделанное в международной заявке в 
соответствии со статьей 8(1), в любое время до истечения 30 месяцев с даты приоритета. 

(b) Если международная заявка содержит более чем одно притязание на приоритет, заявитель 
может осуществить право, предусмотренное в пункте (а), в отношении одного, нескольких 
или всех притязаний на приоритет. 

(c) Изъятие считается осуществленным по получении уведомления, адресованного заявителем 
по его усмотрению Международному бюро, Получающему ведомству или, в случае 
применения статьи 39(1), Органу международной предварительной экспертизы. 

(d) Если изъятие притязания на приоритет вызывает изменение даты приоритета, любой еще 
не истекший срок, исчисляемый с первоначальной даты приоритета, с учетом пункта (e) 
исчисляется с даты приоритета, вытекающей из этих изменений. 

(e) Тем не менее, в том, что касается срока, упомянутого в статье 21(2)(а), Международное 
бюро может осуществить международную публикацию на основе этого срока, исчисляемого 
с первоначальной даты приоритета, если уведомление об изъятии, направленное 
заявителем или пересланное Получающим ведомством или Органом международной 
предварительной экспертизы, достигло Международного бюро после завершения 
технической подготовки к международной публикации. 

90
bis

.4 Изъятие требования или выбора государств 

(a) Заявитель может изъять требование или выбор любого государства или выбор всех 
государств в любое время до истечения 30 месяцев с даты приоритета. 

(b) Изъятие считается осуществленным по получении уведомления, адресованного заявителем 
Международному бюро. 

(c) Если уведомление об изъятии представлено заявителем в Орган международной 
предварительной экспертизы, этот Орган проставляет на уведомлении дату получения и 
незамедлительно пересылает его в Международное бюро. Уведомление считается 
представленным в Международное бюро на дату, проставленную на уведомлении. 

90
bis

.5 Подпись 

(a) С учетом пункта (b) любое уведомление об изъятии, упомянутое в правилах 90
bis

.1 – 90
bis

.4, 
должно быть подписано заявителем или, если имеется два или более заявителей, всеми 
заявителями. Заявитель, который считается общим представителем согласно правилу 
90.2(b), не имеет, с учетом пункта (b), права подписывать такое уведомление от имени 
остальных заявителей. 

(b) Если два или более заявителей подают международную заявку, содержащую указание 
государства, чье национальное законодательство предусматривает подачу национальных 
заявок изобретателями, и если заявитель для такого указанного государства, являющийся 
изобретателем, не может быть обнаружен или с ним не установлена связь после должных 
усилий, уведомление об изъятии, упомянутое в правилах 90

bis.1 – 90bis.4, может быть не 
подписано этим заявителем («упомянутый заявитель»), если оно подписано по крайне мере 
одним заявителем и 

(i) представлены разъяснения по поводу отсутствия подписи упомянутого заявителя, 
которые бы удовлетворяли, в зависимости от обстоятельств, Получающее ведомство, 
Международное бюро или Орган международной предварительной экспертизы; или 

(ii) в случае уведомления об изъятии, о котором говорится в правилах 90
bis

.1(b), 90
bis

.2(d) 
или 90

bis.3(с), упомянутый заявитель не подписал заявление, однако требования 
правила 4.15(b) были соблюдены; или 
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(iii) в случае уведомления об изъятии, упомянутом в правиле 90
bis

.4(b), упомянутый 
заявитель не подписал требование на проведение международной предварительной 
экспертизы, но требования правила 53.8(b) были соблюдены. 

90bis.6 Последствия изъятия 

(a) Изъятие в соответствии с правилом 90bis международной заявки, любого указания, любого 
притязания на приоритет, требования или любого выбора не имеет последствий в любом 
указанном или выбранном государстве, в котором процедура или экспертиза по 
международной заявке уже началась в соответствии со статьей 23(2) или статьей 40(2). 

(b) Если международная заявка изъята в соответствии с правилом 90bis.1, международная 
процедура по международной заявке прекращается. 

(c) Если требование или выбор всех государств изъяты в соответствии с правилом 90
bis

.4, 
проведение процедуры по международной заявке Органом международной 
предварительной экспертизы прекращается. 

90
bis7 Право в соответствии со статьей 37(4)(b) 

(a) Любое Договаривающееся государство, национальное законодательство которого 
предусматривает положение, описанное во второй части статьи 37(4)(b), письменно 
уведомляет об этом Международное бюро. 

(b) Уведомление, упомянутое в пункте (а), незамедлительно публикуется Международным 
бюро в Бюллетене. Оно имеет силу в отношении международных заявок, поданных более 
чем через один месяц с даты такой публикации. 

Правило 91 
Очевидные ошибки в документах 

91.1 Исправление ошибок 

(a) С учетом положений пунктов (b) - (g-
quater

) очевидные ошибки в международной заявке 
или в других документах, представленных заявителем, могут быть исправлены. 

(b) Ошибки, являющиеся следствием того, что написано не то, что явно подразумевалось 
в международной заявке или в другом документе, считаются очевидными ошибками. 
Само исправление должно быть очевидным в том смысле, что любое лицо сразу бы 
установило, что ничего другого не могло подразумеваться, кроме того, что 
предложено в качестве исправления. 

(c) Пропуски целых элементов или листов международной заявки, даже если это со всей 
очевидностью является следствием невнимания, например на стадии копирования 
или скрепления листов, не подлежат устранению. 

(d) Исправление ошибок может быть сделано по просьбе заявителя. Орган, 
обнаруживший то, что представляется очевидной ошибкой, может предложить 
заявителю представить просьбу об исправлении ошибки, как это предусматривается в 
пунктах (е) - (g-

quater
). В отношении процедуры представления просьбы об исправлении 

mutatis mutandis применяется правило 26.4. 

(e) Никакое исправление ошибок не осуществляется без специального разрешения: 

(i) Получающего ведомства, если ошибка содержится в заявлении; 

(ii) Международного поискового органа, если ошибка содержится в любой части 
международной заявки, за исключением заявления, или в любом документе, 
представленном в этот Орган; 

(iii) Органа международной предварительной экспертизы, если ошибка содержится в 
любой части международной заявки, за исключением заявления, или в любом 
документе, представленном в этот Орган; 

(iv) Международного бюро, если ошибка содержится в любом документе, за 
исключением международной заявки, или изменений, или исправлений к этой 
заявке, представленном в Международное бюро. 

(f) Любой орган, дающий разрешение на какое-либо исправление или отказывающий в 
нем, незамедлительно уведомляет заявителя о разрешении или отказе и, в случае 
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отказа, о его причинах. Орган, дающий разрешение на исправление, незамедлительно 
уведомляет об этом Международное бюро. Если в разрешении на исправление 
отказано, Международное бюро по просьбе заявителя, представленной до срока, 
применимого в соответствии с пунктами (g-

bis), (g-ter) или (g-quater), и при условии уплаты 
специальной пошлины, размер которой устанавливается в Административной 
инструкции, публикует просьбу об исправлении вместе с международной заявкой. 
Копия просьбы об исправлении включается в материалы, рассылаемые в 
соответствии со статьей 20, если копия брошюры не используется для этой рассылки 
или если международная заявка не публикуется в соответствии со статьей 64(3). 

(g) Разрешение на исправление, упомянутое в пункте (е), с учетом пунктов (g-bis), (g-ter) и 
(g-

quater
) действительно: 

(i) когда оно дается Получающим ведомством или Международным поисковым 
органом, если его уведомление поступает в Международное бюро до истечения 
17 месяцев с даты приоритета; 

(ii) когда оно дается Органом международной предварительной экспертизы, если оно 
дается до составления заключения международной предварительной экспертизы; 

(iii) когда оно дается Международным бюро, если оно дается до истечения 17 
месяцев с даты приоритета. 

(g-
bis

) Если уведомление в соответствии с пунктом (g)(i) поступает в Международное бюро 
или если исправление, внесенное в соответствии с пунктом (g)(iii), разрешено 
Международным бюро после истечения 17 месяцев с даты приоритета, но до того, как 
завершена техническая подготовка к международной публикации, разрешение 
вступает в силу, и исправление включается в упомянутую публикацию. 

(g-
ter

) Если заявитель попросил Международное бюро опубликовать его международную 
заявку до истечения 18 месяцев с даты приоритета, любое уведомление, 
представленное в соответствии с пунктом (g)(i), должно поступить в Международное 
бюро, и любое исправление, внесенное в соответствии с пунктом (g)(iii), должно быть 
разрешено Международным бюро, с тем чтобы разрешение было действительным, не 
позднее времени завершения технической подготовки к международной публикации. 

(g-
quater

) Если в соответствии со статьей 64(3) международная заявка не публикуется, любое 
уведомление, представленное в соответствии с пунктом (g)(i), должно поступить в 
Международное бюро, а любое исправление, внесенное в соответствии с пунктом 
(g)(iii), должно быть разрешено Международным бюро, с тем чтобы разрешение было 
действительным, не позднее срока рассылки международной заявки в соответствии со 
статьей 20. 

Правило 92 
Переписка 

92.1 Сопроводительное письмо и подпись 

(a) Любой документ, представляемый заявителем в ходе международной процедуры, 
предусмотренной Договором и настоящей Инструкцией, кроме самой международной 
заявки, сопровождается письмом, содержащим сведения о международной заявке, к которой 
оно относится, если этот документ сам не выполнен в виде письма. Письмо подписывается 
заявителем. 

(b) Если требования, предусмотренные в пункте (а), не соблюдаются, заявителя уведомляют 
об этом и предлагают исправить упущение в течение срока, указанного в уведомлении. Срок 
устанавливается с учетом обстоятельств; даже если установленный таким образом срок 
истекает позднее срока, применяемого для представления документа (или даже если 
последний срок уже истек), он должен быть не менее 10 дней и не более одного месяца с 
даты почтовой отправки уведомления. Если упущение исправляется в указанный в 
уведомлении срок, считается, что это упущение не имело места; в противном случае 
заявителя уведомляют о том, что документ не принят во внимание. 

(c) Если несоблюдение требований, предусмотренных в пункте (а), было не замечено и 
документ принят к рассмотрению в ходе международной процедуры, несоблюдение не 
принимается во внимание. 
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92.2 Языки 

(a) С учетом правил 55.1 и 66.9, а также пункта (b) настоящего правила любое письмо или 
документ, представленные заявителем в Международный поисковый орган или Орган 
международной предварительной экспертизы, должны быть на том же языке, что и 
международная заявка, к которой они относятся. Однако, если перевод международной 
заявки переслан в соответствии с правилом 23.1(b) или представлен в соответствии с 
правилом 55.2, используется язык такого перевода. 

(b) Любое письмо заявителя в Международный поисковый орган или Орган международной 
предварительной экспертизы может быть на языке, отличающемся от языка международной 
заявки, если данный Орган разрешает использование этого языка. 

(c) [Изъято] 

(d) Любое письмо заявителя в Международное бюро должно быть на английском или 
французском языке. 

(e) Любое письмо или уведомление Международного бюро заявителю или любому 
национальному ведомству должно быть на английском или французском языке. 

92.3 Почтовые отправления, осуществляемые национальными ведомствами и 
межправительственными организациями 

Любой документ или письмо, исходящее от национального ведомства или 
межправительственной организации или пересылаемое ими и представляющее собой событие, с даты 
которого, согласно Договору или настоящей Инструкции, начинается отсчет какого-либо срока, 
отправляется авиапочтой; обычная почта может использоваться вместо авиапочты, если она поступает 
нормально к месту назначения в течение двух дней после отправки или когда авиапочты не имеется. 

92.4 Использование телеграфа, телетайпа, факса и т. д. 

(a) Документ, входящий в состав международной заявки, и любой последующий документ или 
письмо, относящиеся к ней, несмотря на положения правил 11.14 и 92.1(а), но с учетом 
пункта (h), могут быть переданы в той мере, в какой это осуществимо, телеграфом, 
телетайпом, факсом или каким-либо другим подобным средством связи, позволяющим 
осуществить подачу печатного или рукописного документа. 

(b) Подпись на документе, переданном факсом, для целей Договора и Инструкции 
рассматривается как действительная подпись. 

(c) Если заявитель попытался передать документ с помощью средств, упомянутых в пункте (а), 
но часть полученного документа или весь документ нечитаемы или часть документа не 
получена, документ считается неподанным в части, в которой он нечитаем или не получен. 
Национальное ведомство или межправительственная организация должны 
незамедлительно уведомить заявителя об этом. 

(d) Национальное ведомство или межправительственная организация могут требовать, чтобы 
оригинал любого документа, переданного с помощью средств, упомянутых в пункте (а), 
вместе с письмом, идентифицирующим предшествующую передачу, был представлен в 
течение 14 дней с даты передачи, при условии, что об этом требовании уведомлено 
Международное бюро и что Международное бюро опубликовало сообщение об этом в 
Бюллетене. В уведомлении должно быть оговорено, относится ли такое требование ко всем 
или только к некоторым видам документов. 

(e) Если заявитель не представит оригинал документа, как это предусмотрено в пункте (d), 
соответствующее национальное ведомство или межправительственная организация могут, в 
зависимости от вида переданных документов и принимая во внимание правила 11 и 26.3, 

(i) отказаться от требования, предусмотренного в пункте (d); или 

(ii) предложить заявителю представить оригинал переданного документа в указанный в 
предложении срок, который должен быть разумным с учетом обстоятельств, 

  при условии, что, если переданный документ содержит недостатки либо показывает 
недостатки оригинала, в отношении которых национальное ведомство или 
межправительственная организация могут направить предложение об исправлении, 
это ведомство или организация могут направить такое предложение в дополнение к 
действиям согласно подпункту (i) или (ii) или вместо таких действий. 
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(f) Если представление оригинала документа не требуется согласно пункту (d), но 
национальное ведомство или межправительственная организация считают необходимым 
получить оригинал, такое ведомство или такая организация могут сделать предложение, 
предусмотренное пунктом (e)(ii). 

(g) Если заявитель не выполнит предложенное в соответствии с пунктом (e)(ii) или (f): 

(i) если соответствующий документ является международной заявкой, последняя 
считается изъятой, и Получающее ведомство заявляет об этом; 

(ii) если соответствующий документ является последующим документом по отношению к 
международной заявке, считается, что он не был представлен. 

(h) Никакое национальное ведомство или межправительственная организация не обязаны 
принимать документы, переданные средствами, упомянутыми в пункте (а), если они не 
уведомили Международное бюро о готовности получать такие документы с помощью таких 
средств и Международное бюро не опубликовало сообщение об этом в Бюллетене. 

Правило 92
bis

 
Регистрация изменений некоторых сведений в заявлении или требовании 

92bis. 1 Регистрация изменений Международным бюро 

(a) Международное бюро по просьбе заявителя или Получающего ведомства регистрирует 
изменения следующих сведений, содержащихся в заявлении или требовании: 

(i) лицо, имя, местожительство, гражданство или адрес заявителя; 

(ii) лицо, имя или адрес агента, общего представителя или изобретателя. 

(b) Международное бюро не регистрирует запрашиваемое изменение, если просьба о 
регистрации получена им после истечения 30 месяцев с даты приоритета. 

Правило 93 
Хранение документов и дел 

93.1 Получающее ведомство 

Каждое Получающее ведомство хранит документы, относящиеся к любой международной заявке 
или предполагаемой международной заявке, включая копию для Получающего ведомства, в течение, по 
меньшей мере, 10 лет с даты международной подачи или, если последняя не установлена, с даты 
получения. 

93.2 Международное бюро 

(a) Международное бюро хранит дело любой международной заявки, включая регистрационный 
экземпляр, в течение, по меньшей мере, 30 лет с даты получения регистрационного 
экземпляра. 

(b) Основные документы Международного бюро хранятся бессрочно. 

93.3 Международные поисковые органы и Органы международной предварительной 
экспертизы 

Каждый Международный поисковый орган и каждый Орган международной предварительной 
экспертизы хранит дело каждой международной заявки, которую он получает, в течение, по меньшей 
мере, 10 лет с даты международной подачи. 

93.4 Репродуцирование 

Для целей настоящего правила документы, копии и дела могут храниться в форме 
фотографических, электронных или иных репродукций, при условии, что качество репродукций 
позволяет выполнять обязательства хранения документов, копий и дел в соответствии с правилами 93.1 
– 93.3. 
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Правило 93bis 
Порядок пересылки документов 

93bis
.1 Рассылка по требованию; рассылка через цифровую библиотеку 

(а) Если Договор, настоящая Инструкция или Административная инструкция предусматривает 
пересылку, направление или рассылку («рассылку») международной заявки, уведомлений, 
сообщений или других документов («документов») Международным Бюро в любое 
указанное или выбранное ведомство, такая рассылка осуществляется только по требованию 
соответствующего ведомства и в указанное этим ведомством время. Такое требование 
может быть сделано в отношении отдельных определенных документов или в отношении 
определенного класса или классов документов. 

(b) Рассылка в соответствии с пунктом (а) при наличии соответствующей договоренности между 
Международным Бюро и указанным или выбранным ведомством считается осуществленной 
тогда, когда Международное Бюро обеспечит этому ведомству доступ к документу в 
электронной форме в цифровой библиотеке (в соответствии с Административной 
инструкцией), из которой это ведомство имеет право извлечь этот документ. 

Правило 94
 20

 
Доступ к делам 

94.1 Доступ к делам, хранящимся в Международном Бюро 

(а) По просьбе заявителя или любого уполномоченного им лица Международное бюро 
предоставляет, при условии возмещения стоимости услуг, копии любого документа, 
содержащегося в его деле. 

(b) Международное Бюро по просьбе любого лица, но не ранее международной публикации 
международной заявки и с учетом статьи 38 и правила 44ter.1, предоставляет, при условии 
возмещения стоимости услуг, копии любого документа, содержащегося в его деле. 

(с)
21

 Международное Бюро по просьбе любого выбранного ведомства предоставляет копии 
заключения международной предварительной экспертизы согласно пункту (b) от имени 
этого ведомства. Международное Бюро незамедлительно публикует информацию о любой 
такой просьбе в Бюллетене. 

94.2 Доступ к делам, хранящимся в Органе международной предварительной экспертизы 

По просьбе заявителя или любого уполномоченного им лица, или, после подготовки заключения 
международной предварительной экспертизы, любого выбранного ведомства Орган международной 
предварительной экспертизы предоставляет, при условии возмещения стоимости услуг, копии любого 
документа, содержащегося в его деле. 

94.3 Доступ к делам, хранящимся в выбранном ведомстве 

Если национальное законодательство, применяемое выбранным ведомством, разрешает доступ 
третьих лиц к делу международной заявки, это ведомство может разрешить доступ к любым 
документам, относящимся к международной заявке, включая любой документ, относящийся к 
международной предварительной экспертизе, содержащимся в его деле, в той степени, в какой это 
предусматривает национальное законодательство применительно к доступу к делу национальной 
заявки, но не ранее международной публикации международной заявки. Предоставление копий 
документов может быть обусловлено возмещением стоимости услуг. 

Правило 95 
Возможность получения переводов 

95.1 Предоставление копий переводов 

(a) По просьбе Международного бюро любое указанное или выбранное ведомство 
предоставляет ему копию перевода международной заявки, представленного этому 
ведомству заявителем. 

(b) Международное бюро по запросу и при условии возмещения стоимости услуг может 
предоставть любому лицу копии переводов, полученные в соответствии с пунктом (а). 
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Правило 96 
Перечень пошлин 

96.1 Перечень пошлин, прилагаемый к Инструкции 

Размеры пошлин, упомянутые в правилах 15 и 57, выражаются в швейцарской валюте. Они 
приводятся в Перечне пошлин, который является приложением к настоящей Инструкции и составляет 
ее неотъемлемую часть. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН 

Пошлины Размеры 

1. Международная пошлина  
за подачу:  
(правило 15.2)   

1400 швейцарских франков плюс 15 
швейцарских франков за каждый лист 
международной заявки свыше 30 

2. Пошлина за обработку:  
(правило 57.2) 

200 швейцарских франков 

Снижение пошлин   

3. Международная пошлина за подачу уменьшается на нижеследующую сумму, если международная 
заявка в соответствии и в объеме, предусмотренном в Административной инструкции, подается: 

(а) на бумаге вместе с соответствующей копией в электронной 
форме; 

100 швейцарских франков 

(b) в электронной форме, причем текст описания, формулы и 
реферата представлен не в символьно- кодированном 
формате 

200 швейцарских франков 

(с) в электронной форме, причем текст описания, формулы и 
реферата представлен в символьно- кодированном формате  

300 швейцарских франков 

4. Международная пошлина за подачу (если применимо, уменьшенная в соответствии с п.3) и пошлина 
за обработку уменьшаются на 75%, если международная заявка подана: 

(а) заявителем, являющимся физическим лицом и 
являющимся гражданином и проживающим в государстве, 
национальный доход на душу населения в котором ниже 3000 
долларов США (в соответствии с цифрами среднего 
национального дохода на душу населения, используемыми 
Организацией Объединенных Наций для определения 
внутренней шкалы взносов, подлежащих уплате за 1995, 1996 
и 1997 гг.); или 

  

(b) заявителем, независимо от того, является он физическим 
лицом или нет, являющимся гражданином и проживающим в 
государстве, которое классифицируется ООН как наименее 
развитая страна; 

  

при условии, что при наличии нескольких заявителей каждый 
из них должен удовлетворять критериям, приведенным в 
подпунктах (a) или (b). 
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В отношении дополнительных подробностей, касающихся изменений Договора о патентной 
кооперации и Инструкции, а также в отношении доступа к решениям Ассамблеи Союза патентной 
кооперации (Ассамблеи РСТ), касающимся их вступления в силу и переходных положений, следует 
ссылаться на соответствующие отчеты Ассамблеи РСТ, доступ к которым обеспечивается 
Международным Бюро или на сайте ВОИС в Интернет  
www.wipo.int/pct/en/meetings/assemblies/reports.htm.  

Подробности переходных положений, утвержденных в отношении некоторых изменений, в том 
случае, если на момент публикации данного текста эти положения применимы к значительному числу 
международных заявок, приведены ниже. 

Пояснение 1: 

Эта информация публикуется также на сайте ВОИС в Интернете по адресу:  

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf. 

Пояснение 2: 

Пункты (а) и (b) правила 4.10, с изменениями, начавшими действовать с 1 января 2000 года, не 
применяются в отношении любого указанного ведомства, проинформировавшего Международное бюро 
о несовместимости с национальным законодательством, применяемым этим ведомством, как это 
предусмотрено пунктом (d) данного правила. Пункты (а) и (b), действовавшие до 31 декабря 1999 года, 
продолжают применяться после этой даты в отношении любого такого указанного ведомства до тех пор, 
пока измененные параграфы будут оставаться несовместимыми с применяемым национальным 
законодательством.  

Информация, полученная Международным бюро в отношении любой такой несовместимости, 
публикуется в Бюллетене и на сайте ВОИС  www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf.Тексты 
пунктов (а) и (b), действовавших до 31 декабря 1999 года приведены ниже: 

4.10 Притязание на приоритет 

(a) Любое заявление, упомянутое в статье 8(1) («притязание на приоритет»), 
излагается в заявлении; оно содержит утверждение о том, что испрашивается 
приоритет предшествующей заявки и указывает: 

(i) дату, на которую предшествующая заявка была подана, которая является 
датой, приходящейся на 12-месячный период, предшествующий дате 
международной подачи; 

(ii) номер предшествующей заявки; 

(iii) если предшествующая заявка является национальной, страну - участницу 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в которой 
заявка была подана; 

(iv) если предшествующая заявка является региональной, орган, на который 
согласно применимому региональному патентному договору возложена 
выдача региональных патентов; 

(v) если предшествующая заявка является международной, Получающее 
ведомство, в которое была подана заявка; 

(b) В дополнение к любому указанию, предусмотренному в соответствии с 
пунктами (а)(iv) или (v): 

(i) если предшествующая заявка является региональной или международной, в 
притязании на приоритет может быть указана одна или несколько стран - 
участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в 
отношении которых была подана предшествующая заявка; 

(ii) если предшествующая заявка является региональной и не все страны - 
участницы регионального патентного договора являются участницами 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в притязании 
на приоритет указывается, по крайней мере, одна страна - участница 
Конвенции, в отношении которой эта предшествующая заявка была подана.» 



 213 

Пояснение 3: 

Правило 13ter
.2, действующее с 1 апреля 2005 года, применяется к международным заявкам, в 

отношении которых требование на проведение международной предварительной экспертизы подано 1 
апреля 2005 года или позже, с датой международной подачи международной заявки до или после 1 
апреля 2005 года. 

Пояснение 4: 

Правило 47.1(с) и (е) применяется к любой международной заявке, датой международной 
подачи которой является 1 января 2004 года или более поздняя дата, и в отношении указанного 
ведомства, которое направило уведомление в соответствии с пунктом (2) решений Ассамблеи, 
приведенных в Приложении IV к документу PCT/A/30/7 (о том, что изменение срока, установленного 
Статьей 22(1) не совместимо с национальным законодательством, применяемым этим ведомством на 3 
октября 2001 года), и которое не отозвало это уведомление в соответствии с пунктом (3) вышеуказанных 
решений, так, как если бы ссылка в каждом из уведомлений согласно правилу 47.1(с) и (е) на «28 
месяцев» была ссылкой на «19 месяцев» с тем результатом, что два уведомления согласно правилу 
47.1(с) направляются в отношении каждой такой заявки.  

Информация о такой несовместимости, полученная Международным бюро, публикуется в 
Бюллетене и на сайте ВОИС в Интернет 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf. 

Пояснение 5: 

Параграфы (а)-(е) правила 49.6 не применяются ни к какой международной заявке с датой 
международной подачи до 1 января 2003 года при условии, что: 

(i) эти параграфы с учетом подпункта  

(iii) применяются к любой международной заявке с датой международной подачи до 1 января 
2003 года, в отношении которой срок, применимый в соответствии со статьей 22, истекает 1 
января 2003 года или позже; 

(ii) в той мере, в какой эти параграфы применяются в силу правила 76.5, последнее с учетом 
подпункта (iii) применяется к любой международной заявке с датой международной подачи 
до 1 января 2003 года, в отношении которой срок, применимый в соответствии со статьей 
39(1), истекает 1 января 2003 года или позже; 

(iii) если указанное ведомство информировало Международное бюро в соответствии с пунктом 
(f) правила 49.6 о том, что пункты (а) – (е) этого правила не совместимы с национальным 
законодательством, применяемым этим ведомством, в отношении этого ведомства 
применяются подпункты (i) и (ii) данного пункта, однако каждая ссылка в этих подпунктах на 
дату 1 января 2003 года должна восприниматься как ссылка на дату вступления в силу 
правила 49.6(а) – (е) в отношении этого ведомства. 

Информация о такой несовместимости, полученная Международным бюро, публикуется в 
Бюллетене и на сайте ВОИС 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf. 

Пояснение 6: 

Правило 53.9, действующее с 1 апреля 2005 года, применяется к международным заявкам, в 
отношении которых требование на проведение международной предварительной экспертизы подано 1 
апреля 2005 года или позже, с датой международной подачи международной заявки до или после 1 
апреля 2005 года. 

Пояснение 7: 

Правило 68.2, действующее с 1 апреля 2005 года, применяется к международным заявкам, в 
отношении которых требование на проведение международной предварительной экспертизы подано 1 
апреля 2005 года или позже, с датой международной подачи международной заявки до или после 1 
апреля 2005 года. 
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Пояснение 8: 

Правило 68.3, действующее с 1 апреля 2005 года, применяется к международным заявкам, в 
отношении которых требование на проведение международной предварительной экспертизы подано 1 
апреля 2005 года или позже, с датой международной подачи международной заявки до или после 1 
апреля 2005 года. 

Пояснение 9: 

Правило 69.1, действующее с 1 апреля 2005 года, применяется к международным заявкам, в 
отношении которых требование на проведение международной предварительной экспертизы подано 1 
апреля 2005 года или позже, с датой международной подачи международной заявки до или после 1 
апреля 2005 года. 

Пояснение 10: 

Правило 94, действующее с 1 июля 1998 года, применяется только к международным заявкам, 
поданным в этот день или позже. Правило94, действовавшее до этого дня, продолжает применяться 
после этой даты в отношении международных заявок, поданных до этой даты. Текст правила 94, 
действовавшего до 30 июня 1998 года приведен ниже: 

Правило 94 

Предоставление копий Международным бюро и Органом международной 
предварительной экспертизы 

94.1 Обязательство предоставлять копии 

По просьбе заявителя или любого уполномоченного им лица Международное бюро 
и Орган международной предварительной экспертизы предоставляют, при условии 
возмещения стоимости услуг, копии любого документа, содержащегося в деле 
международной заявки или предполагаемой международной заявки данного заявителя» 

Пояснение 11: 

Правило 94.1(с), действующее с 1 января 2004 года, применяется к международным заявкам, 
поданным в этот день или позже. Правило 94.1(с) также применяется к случаю предоставления 1 января 
2004 года или позже копий заключения международной предварительной экспертизы в отношении 
любой международной заявки с датой международной подачи до 1 января 2004 года или позже. 
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Информация Роспатента для заявителей по процедуре PCT: 
последние изменения, внесенные в инструкцию к PCT в 2005 году 

В рамках проходящей реформы в Инструкцию к РСТ внесен ряд изменений, которые были 
одобрены на Ассамблее Союза РСТ в сентябре-октябре 2005 года и вступят в силу в 2006 - 2007 годах. 
Ниже приведены те изменения, которые представляют интерес для российских заявителей, подавших 
или собирающихся подать международную заявку, и патентных поверенных, представляющих интересы 
заявителя по международной заявке. Русский текст Инструкции к РСТ с соответствующими 
изменениями планируется разместить на сайте Роспатента в начале 2006 года. 

С 1 апреля 2006 года вступают в силу следующие изменения: 

- поправки, которые фактически закрепляют уже принятую практику ВОИС перехода на 
электронную публикацию брошюр международных заявок, а также бюллетеня РСТ. Следует 
отметить, что ранее Международное бюро ВОИС внесло соответствующие изменения в 
раздел 406 Административной инструкции, которые дали ВОИС возможность осуществлять 
электронную публикацию указанных изданий. С 1 апреля 2005 года Международное бюро 
прекратило публикацию заявок РСТ на бумаге. Предложенные поправки приравнивают 
электронную публикацию к публикации на бумаге и предусматривают публикацию изданий 
РСТ либо на дисках CD-ROM или DVD, либо путем размещения этих публикаций на сайте 
ВОИС с возможностью их выгрузки всеми желающими ведомствами.  

- поправка в правило 48.3, которая предусматривает добавление арабского языка к 
существующим семи языкам публикации международной заявки (английский, немецкий, 
китайский, русский, испанский, французский и японский).  

- уточнение правила 4.9(b); в настоящее время при подаче международной заявки заявитель 
получает автоматический и полный охват всех возможных указаний Договаривающихся 
государств, а также все виды охраны. Пункт 4.9(b) предусматривает одно возможное 
исключение, обусловленное наличием проблемы "самоуказания" в некоторых национальных 
законодательствах (в частности, в законодательствах РФ, Германии и Японии). Данное 
изменение правила 4.9(b) направлено на уточнение формулировки, обеспечивающее 
однозначность толкования упомянутого случая исключения указания и предусматривающее 
необходимость уведомления указанными ведомствами МБ ВОИС о существовании в 
национальном законодательстве проблемы "самоуказания".  

- поправки к правилу 48.2, предусматривающие публикацию вместе с международной заявкой 
всех деклараций в соответствии с правилом 4.17.  

С 1 апреля 2007 года вступят в силу: 

- изменения Инструкции к РСТ, направленные на устранение различий между требованиями 
PLT (Договора о патентном праве) и РСТ и допускающие подачу международной заявки с 
отсутствующими элементами (формула изобретения и полное описание) или частями (части 
формулы или описания, чертежи). Как отсутствующие элементы, так и части могут быть 
включены в заявку путем отсылки на приоритетную заявку, при этом согласно новой 
редакции правила 4 соответствующее указание может быть приведено в заявлении к 
международной заявке. В этом случае дата международной заявки сохраняется.  

- изменения Инструкции, предусматривающие восстановление права на приоритет, если 
международная заявка имеет дату международной подачи более позднюю, чем дата 
истечения приоритетного периода, но в пределах двух месяцев с этой даты; это 
соответствует положениям о восстановлении в PLT. В соответствии с правилом 26bis.3 при 
получении от заявителя просьбы о восстановлении приоритета Получающее ведомство 
восстанавливает приоритет, если несоблюдение срока подачи международной заявки 
произошло, несмотря на принятие должных мер или усилий или было непреднамеренным. 
Получающее ведомство может применять один из этих критериев восстановления или оба. 
Надо учитывать, что если при восстановлении приоритета Получающее ведомство 
руководствуется критерием должных мер, то такое восстановление будет действительным 
для всех указанных ведомств. Если же Получающее ведомство руководствуется критерием 
непреднамеренности, такое восстановление приоритета будет действительным только для 
тех указанных ведомств, которые используют критерий непреднамеренности в национальном 
законодательстве. Решение Получающего ведомства может быть пересмотрено указанными 
ведомствами только при наличии обоснованных сомнений в правильности восстановления, 
т.е. соблюдении всех необходимых для восстановления требований. Подача просьбы о 
восстановлении приоритета может облагаться пошлиной - на усмотрение Получающего 
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ведомства. Просьба о восстановлении приоритета может быть представлена заявителем и в 
указанное ведомство, принципы и условия восстановления совпадают с таковыми для 
Получающего ведомства.  

- изменения Инструкции к РСТ, регламентирующие процедуру исправления очевидных ошибок 
в международной заявке. В измененном правиле 91 четко указано, какой из международных 
органов является компетентным для исправления очевидных ошибок в различных частях 
заявки на разных стадиях прохождения заявки. При исправлении очевидных ошибок в 
описании, формуле и чертежах можно привлекать только содержание описания, формулы и 
чертежей. При исправлении очевидных ошибок в заявлении можно принимать во внимание 
также документы, содержащиеся в деле заявки и представленные не позже даты 
международной подачи заявки.  

- Изменения Правила 34, предусматривающие включение в минимум РСТ патентной 
документации Республики Корея. 
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Будапештський договір про міжнародне визнання 
депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури

38
 

Підписаний у Будапешті 28 квітня 1977 р. та виправлений 26 вересня 1980 р. 
(Про приєднання до Договору див. Закон України №474/96-ВР від 01.11.1996) 

Вступні положення 

Стаття 1 
Заснування Союзу 

Держави-учасниці цього Договору (далі - Договірні держави) утворюють Союз з міжнародного 
депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури. 

Стаття 2 
Визначення 

Для цього Договору і Інструкції: 

(і) посилання на "патент" слід розуміти як посилання на патенти на винаходи, авторські 
свідоцтва на винаходи, свідоцтва про корисність, корисні моделі, додаткові патенти чи 
додаткові свідоцтва, додаткові авторські свідоцтва, додаткові свідоцтва про корисність; 

(іі) "депонування мікроорганізму" означає, відповідно до контексту, в якому вживаються ці 
слова, наступні дії, які здійснюються згідно з цим Договором і Інструкцією: передачу 
мікроорганізму міжнародному органу по депонуванню, який отримує і приймає його, чи 
зберігання такого мікроорганізму міжнародним органом по депонуванню, чи як згадану 
передачу, так і згадане зберігання; 

(ііі) "патентна процедура" означає будь-яку адміністративну чи юридичну процедуру, що 
стосується заявки на патент чи патенту; 

(іv) "публікація з метою патентної процедури" означає офіційну публікацію чи офіційне 
викладення заявки на патент чи патенту для загальнодоступного ознайомлення; 

(v) "міжурядова організація промислової власності" означає будь-яку організацію, яка подала 
декларацію відповідно до статті 9(1); 

(vі) "відомство промислової власності" означає орган Договірної держави чи міжурядову 
організацію промислової власності, які уповноважені видавати патенти; 

(vіі) "установа по депонуванню" означає установу, яка забезпечує одержання, прийом і 
зберігання мікроорганізмів, а також видачу їх зразків; 

(vііі) "міжнародний орган по депонуванню" означає установу по депонуванню, яка набула статусу 
міжнародного органу по депонуванню відповідно до статті 7; 

(іx) "депозитор" означає фізичну чи юридичну особу, яка передає мікроорганізм міжнародному 
органу по депонуванню, який одержує і приймає його, а також будь-якого правонаступника 
згаданої фізичної чи юридичної особи; 

(x) "Союз" означає Союз, згаданий у статті 1; 

(xі) "Асамблея" означає Асамблею, згадану у статті 10; 

(xіі) "Організація" означає Всесвітню організацію інтелектуальної власності; 

(xііі) "Міжнародне бюро" означає Міжнародне бюро Організації і Міжнародні об'єднані бюро по 
охороні інтелектуальної власності (БІРПІ), поки існують БІРПІ; 

(xіv) "Генеральний директор" означає Генерального директора Організації; 

(xv) "Інструкція" означає Інструкцію, згадану у статті 12. 

                                                   
38 Україна є учасницею Договору з 2 липня 1997 р. 
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Глава І 
Матеріально-правові положення 

Стаття 3 
Визнання і наслідки депонування мікроорганізмів 

(1) 

(а) Договірні держави, котрі дозволяють чи вимагають депонування мікроорганізмів з метою 
патентної процедури, визнають для такої мети депонування мікроорганізмів у будь-якому 
міжнародному органі по депонуванню.Таке визнання включає визнання факту і дати 
депонування, вказаних міжнародним органом по депонуванню, а також визнання того факту, 
що те, що видається як зразок, є зразком депонованого мікроорганізму. 

(b) Будь-яка Договірна держава може вимагати копію розписки про згадане в підпункті (а) 
депонування, виданої міжнародним органом по депонуванню. 

(2) Стосовно питань, які регулюються цим Договором і Інструкцією, жодна Договірна держава не 
може пред'являти інших чи додаткових вимог, окрім тих, які передбачені цим Договором та Інструкцією. 

Стаття 4 
Повторне депонування 

(1) 

(а) Якщо міжнародний орган по депонуванню не може видавати зразки депонованого 
мікроорганізму з якоїсь причини, зокрема: 

(і) якщо такий мікроорганізм більше нежиттєздатний, чи 

(іі) якщо видача зразків вимагає пересилки їх за кордон, а пересилка зразків за кордон чи 
одержання їх за кордоном не можуть здійснюватися внаслідок експортних чи 
імпортних обмежень, цей орган, негайно після встановлення факту, що він не в змозі 
представити зразки, сповіщає депозитора про це, вказавши причину, і депозитор, з 
урахуванням положень пункту (2) і як передбачено цим пунктом, має право зробити 
повторне депонування первісно депонованого мікроорганізму. 

(b) Повторне депонування здійснюється у тому ж міжнародному органі по депонуванню, в якому 
було здійснено первісне депонування, однак: 

(і) воно здійснюється в іншому міжнародному органі по депонуванню, якщо установа, в 
якій було здійснено первісне депонування, втратила статус міжнародного органу по 
депонуванню повністю чи стосовно того виду мікроорганізму, до якого належав 
депонований мікроорганізм, або якщо міжнародний орган по депонуванню, в якому 
було здійснено первісне депонування, припиняє тимчасово чи остаточно виконувати 
свої функції щодо депонованих мікроорганізмів; 

(іі) воно може бути здійснене в іншому міжнародному органі по депонуванню у випадку, 
згаданому у підпункті (а)(іі). 

(с) До будь-якого повторного депонування додається заява, підписана депозитором, з 
підтвердженням того, що заново депонований мікроорганізм є тим же, що і депонований 
первісно. 

  Якщо це підтвердження депозитора заперечується, обов'язок доказування регулюється 
вживаним законодавством. 

(d) З урахуванням положень підпунктів (а)-(с) і (е), повторне депонування вважається 
здійсненим на дату первісного депонування, якщо всі попередні заяви про життєздатність 
первісно депонованого мікроорганізму вказували на те, що мікроорганізм був життєздатним, і 
якщо повторне депонування здійснено в межах трьох місяців від дати одержання 
депозитором повідомлення, згаданого у підпункті (а). 

(е) Якщо застосовуються положення підпункту (b)(і) і депозитор не одержує повідомлення, 
згаданого в підпункті (а), в межах шести місяців від дати публікації Міжнародним бюро 
повідомлення про закінчення, обмеження чи припинення, згадані у підпункті (b)(і), 
трьохмісячний строк, згаданий у підпункті (d), обчислюється від дати вказаної публікації. 
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(2) Право, згадане в пункті (1)(а), не діє, якщо депонований мікроорганізм переданий іншому 
міжнародному органу по депонуванню до того часу, поки цей орган у змозі надавати зразки такого 
мікроорганізму. 

Стаття 5 
Обмеження в галузі експорту та імпорту 

Кожна Договірна держава визнає вельми бажаним, щоб в разі наявності обмеження на експорт 
чи імпорт деяких видів мікроорганізмів, таке обмеження поширювалось на депоновані чи призначені для 
депонування мікроорганізми згідно з цим Договором тільки тоді, коли це обмеження необхідне для 
національної безпеки чи у зв'язку з небезпекою для здоров'я чи навколишнього середовища. 

Стаття 6 
Статус міжнародного органу по депонуванню 

(1) Для набуття статусу міжнародного органу по депонуванню будь-яка установа по депонуванню 
повинна бути розташована на території Договірної держави і користуватися перевагами, наданих в 
запевненнями, цієї держави щодо того, що ця установа відповідає і буде далі відповідати умовам, 
перерахованим у пункті (2). Згадані запевнення можуть бути також дані міжурядовою організацією 
промислової власності, у цьому випадку установа по депонуванню повинна розташовуватись на 
території держави-члена цієї організації. 

(2) Установа по депонуванню, як міжнародний орган по депонуванню, повинна: 

(і) мати безперервне існування; 

(іі) мати у своєму розпорядженні, як передбачено Інструкцією, необхідний персонал і 
устаткування для виконання наукових і адміністративних завдань згідно з цим Договором; 

(ііі) бути неупередженою і об'єктивною; 

(іv) бути доступною з метою депонування для будь-якого депозитора на рівних умовах; 

(v) приймати для депонування будь-які чи визначені види мікроорганізмів, досліджувати їх 
життєздатність і зберігати їх, як передбачено Інструкцією; 

(vі) видавати депозитору розписку і будь-яке потрібне свідоцтво про життєздатність 
мікроорганізмів, як передбачені Інструкцією; 

(vіі) підпорядковуватися у відношенні депонованих мікроорганізмів вимогам конфіденційності, 
передбаченим Інструкцією; 

(vііі) видавати зразки будь-якого депонованого мікроорганізму з дотриманням умов і у 
відповідності з процедурою, передбаченою Інструкцією. 

(3) Інструкція передбачає заходи, що вживаються: 

(і) якщо міжнародний орган по депонуванню тимчасово чи остаточно припиняє виконання своїх 
функцій стосовно депонованих мікроорганізмів чи відмовляється приймати будь-які види 
мікроорганізмів, які він повинен приймати у відповідності з даними запевненнями; 

(іі) у випадку припинення чи обмеження статусу міжнародного органу по депонуванню якого-
небудь міжнародного органу по депонуванню. 

Стаття 7 
Набуття статусу міжнародного органу по депонуванню 

(1) 

(а) Установа по депонуванню набуває статусу міжнародного органу по депонуванню внаслідок 
письмового повідомлення, адресованого Генеральному директору Договірною державою, на 
території якої розташовується установа по депонуванню, яке містить декларацію з 
запевненням у тому, що згадана установа відповідає і буде далі відповідати умовам, 
сформульованим у статті 6(2). 

  Згаданий статус може бути також набутий внаслідок письмового повідомлення, 
адресованого Генеральному директору міжурядовою організацією промислової власності, 
яке містить в собі згадану декларацію. 
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(b) Це повідомлення також містить інформацію про установу по депонуванню, як передбачену 
Інструкцією, і в ньому може бути вказана дата, починаючи з якої статус міжнародного органу 
по денонуванню набирає чинності. 

(2) 

(а) Якщо Генеральний директор визнає, що повідомлення містить потрібну декларацію і що вся 
необхідна інформація одержана, це повідомлення негайно публікується Міжнародним Бюро. 

(b) Статус міжнародного органу по депонуванню набувається з дати публікації повідомлення 
або ж, якщо дата вказана у відповідності з пунктом (1)(b) і є більш пізньою, ніж дата 
публікації повідомлення, - починаючи з цієї дати. 

(3) Подробиці процедури відповідно до пунктів (1) і (2) передбачені Інструкцією. 

Стаття 8 
Припинення і обмеження статусу міжнародного органу по депонуванню 

(1) 

(а) Будь-яка Договірна держава чи будь-яка міжурядова організація промислової власності 
може вимагати, щоб Асамблея припинила чи обмежила визначеними видами мікроорганізмів 
статус будь-якого органу по депонуванню на тій підставі, що не дотримувалися чи більш не 
дотримуються умови, перераховані у статті 6. Однак така вимога з боку Договірної держави 
чи міжурядової організації промислової власності не може поширюватися на міжнародний 
орган по депонуванню, стосовно якого ними була заявлена декларація, згадана у статті 
7(1)(а). 

(b) До висунення вимоги згідно з підпунктом (а) Договірна держава чи міжурядова організація 
промислової власності сповіщає через Генерального директора про причини висунутої 
вимоги Договірну державу чи міжурядову організацію промислової власності, які зробили 
повідомлення відповідно до статті 7(1), з тим, щоб ця держава чи організація мали 
можливість у шестимісячний строк від дати згаданого повідомлення вжити відповідних 
заходів, які дозволяють уникнути необхідності внесення висунутої вимоги. 

(с) Якщо Асамблея знаходить вимоги достатньо обгрунтованими, вона виносить рішення про 
припинення чи про обмеження певними видами мікроорганізмів наданого цьому органу 
статусу міжнародного органу по депонуванню, згаданого у підпункті (а). Це рішення 
Асамблеї вимагає не менше, ніж дві третини голосів, поданих на користь цієї вимоги. 

(2) 

(а) Договірна держава чи міжурядова організація промислової власності, які представили 
декларацію із запевненнями, згадану у статті 7(1)(а), можуть шляхом повідомлення на ім'я 
Генерального директора відкликати свою декларацію повністю або у відношенні тільки 
певних видів мікроорганізмів, і в будь-якому випадку повинні відкликати свою декларацію, 
якщо і оскільки запевнення, які вона містить, більше не дійсні. 

(b) Таке повідомлення обумовлює від дати, передбаченої Інструкцією, припинення статусу 
міжнародного органу по депонуванню, якщо воно стосується декларації в цілому, чи 
відповідне обмеження цього статусу, якщо воно стосується тільки певних видів 
мікроорганізмів. 

(3) Подробиці процедури відповідно до пунктів (1) і (2) передбачені Інструкцією. 

Стаття 9 
Міжурядові організації промислової власності 

(1) 

(а) Будь-яка міжурядова організація, якій декілька держав доручили видачу регіональних 
патентів, і всі держави - члени якої є членами Міжнародного (Паризького) Союзу з охорони 
промислової власності, може подати Генеральному директору декларацію про те, що вона 
бере зобов'язання щодо визнання, передбачене у статті 3(1)(а), зобов'язання, яке стосується 
вимог, згаданих у статті 3(2), і визнає всі наслідки, що випливають з положень цього 
Договору та Інструкції, які застосовуються до міжурядових організацій промислової 
власності. У випадку, якщо декларація, згадана в попередньому реченні, подається до 
набуття чинності цього Договору відповідно до статті 16(1), її дія починається від дати 
набуття Договором чинності. У випадку подання декларації після набуття чинності цього 
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Договору, її дія починається через три місяці від дати подання декларації, якщо в ній не 
зазначається більш пізня дата. В останньому випадку дія декларації починається з дати, 
вказаної таким чином. 

(b) Вказана вище організація має право, передбачене статтею 3(1)(b). 

(2) При перегляді чи внесенні поправок до будь-якого положення цього Договору чи Інструкції, що 
зачіпає інтереси міжурядових організацій промислової власності, будь-яка міжурядова організація 
промислової власності може відкликати свою декларацію, згадану в пункті (1), шляхом повідомлення, 
направленого Генеральному директору. 

Цей відклик набуває чинності: 

(і) у випадку одержання повідомлення до дати набуття чинності переглянутих чи змінених 
положень - з цієї дати; 

(іі) у випадку одержання повідомлення після дати, згаданої у підпункті (і) - від дати, вказаної у 
повідомленні, або ж при відсутності такого повідомлення, через три місяці від дати 
одержання повідомлення. 

(3) На доповнення до випадку, згаданого в пункті (2), будь-яка міжурядова організація 
промислової власності може відкликати свою декларацію, згадану в пункті (1)(а), шляхом повідомлення, 
направленого Генеральному директору. Це відкликання набуває чинності через два роки від дати 
одержання Генеральним директором повідомлення. Жодне повідомлення про відкликання згідно з цим 
пунктом не приймається протягом п'ятирічного строку від дати набуття декларацією чинності. 

(4) Відкликання, згадане у пункті (2) чи (3), зроблене міжурядовою організацією промислової 
власності, повідомлення якої відповідно до статті 7(1) дозволило установі по депонуванню набути 
статусу міжнародного органу по депонуванню, тягне за собою припинення такого статусу через рік від 
дати одержання Генеральним директором повідомлення про відкликання. 

(5) Будь-яка декларація, згадана у пункті (1)(а), повідомлення про відзив, згадане у пункті (2) чи 
(3), запевнення, представлені згідно з другим реченням статті 6(1) і включені в декларацію, заявлену 
відповідно до статті 7(1)(а), вимога, поставлена відповідно до статті 8(1) і повідомлення про відкликання, 
згадане у статті 8(2), вимагають особливого попереднього схвалення з боку вищого керівного органу 
міжурядової організації промислової власності, членами якого є всі держави - члени цієї організації і 
рішення якого приймаються офіційними представниками уряду таких держав. 

Глава ІІ 
Адміністративні положення 

Стаття 10 
Асамблея 

(1) 

(а) Асамблея складається з Договірних держав. 

(b) Кожна Договірна Держава представлена одним делегатом, який може мати заступників, 
радників і експертів. 

(с) Кожна міжурядова організація промислової власності представлена спеціальними 
спосперігачами на засіданнях Асамблеї, а також будь-якого комітету і робочої групи, 
заснованих Асамблеєю. 

(d) Будь-яка держава, яка не є членом Союзу, але є членом Організації чи Міжнародного 
(Паризького) Союзу з охорони промислової власності, і будь-яка міжурядова організація, яка 
спеціалізується в галузі патентів і не є міжурядовою організацією промислової власності, як 
визначено у статті 2(v), можуть бути представлені спостерігачами на засіданнях Асамблеї і, 
якщо Асамблея ухвалить таке рішення, на засіданнях будь-якого комітету чи робочої групи, 
заснованих Асамблеєю. 

(2) 

(а) Асамблея: 

(і) розглядає всі питання, що стосуються збереження і розвитку Союзу, і застосування 
цього Договору; 
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(іі) здійснює такі права і виконує такі завдання, які спеціально покладені на неї чи 
доручені їй згідно з цим Договором; 

(ііі) дає Генеральному директору вказівки щодо підготовки конференцій по перегляду; 

(іv) розглядає і затверджує звіти і діяльність Генерального директора, які стосуються 
Союзу, і дає йому всі необхідні інструкції з питань, що входять до компетенції Союзу; 

(v) створює такі комітети і робочі групи, які вважає необхідними для сприяння роботі 
Союзу; 

(vі) визначає, з урахуванням положень пункту (1)(d), які держави, котрі не є Договірними 
державами, які міжурядові організації, котрі не є міжурядовими організаціями 
промислової власності, визначеними в статті 2(v), і які міжнародні неурядові 
організації допускаються на її засідання як спостерігачі, і в якій мірі допускаються на її 
засідання як спостерігачі міжнародні органи по депонуванню; 

(vіі) здійснює будь-які інші належні дії, направлені на досягнення мети Союзу; 

(vііі) виконує всі інші функції, що випливають з цього Договору. 

(b) З питань, що представляють інтерес також для інших Союзів, адміністрацію яких здійснює 
Організація, Асамблея приймає рішення, заслухавши думку Координаційного комітету 
Організації. 

(3) Делегат може представляти лише одну Державу, голосувати лише від її імені. 

(4) Кожна Договірна держава має один голос. 

(5) 

(а) Половина Договірних держав складає кворум. 

(b) При відсутності кворуму Асамблея може приймати рішення, однак всі рішення Асамблеї, за 
винятком рішень, що стосуються її власних процедурних правил, набирають чинності тільки 
тоді, коли кворум і необхідна більшість голосів будуть досягнуті голосуванням за допомогою 
листування, як це передбачено Інструкцією. 

(6) 

(а) З урахуванням положень статей 8(1)(с), 12(4) і 14(2)(b) Асамблея приймає свої рішення 
більшістю поданих голосів. 

(b) Голоси тих, що утримались, до уваги не беруться. 

(7) 

(а) Асамблея збирається на чергову сесію раз на три роки за скликанням Генерального 
директора, переважно в той же час і в тому ж місці, що і Генеральна асамблея Організації. 

(b) Асамблея збирається на надзвичайну сесію, що скликається Генеральним директором або з 
його власної ініціативи, або на вимогу однієї чверті Договірних держав. 

(8) Асамблея приймає свої правила процедури. 

Стаття 11 
Міжнародне бюро 

(1) Міжнародне бюро: 

(і) здійснює адміністративні завдання Союзу, зокрема такі, котрі спеціально покладені на нього 
згідно з цим Договором та Інструкцією чи Асамблеєю; 

(іі) виконує функції секретаріату конференцій по перегляду, Асамблеї, комітетів і робочих груп, 
заснованих Асамблеєю, і будь-яких інших засідань, які скликаються Генеральним 
директором і розглядають питання, що стосуються Союзу. 

(2) Генеральний директор є головною посадовою особою Союзу і представляє Союз. 

(3) Генеральний директор скликає всі засідання для розгляду питань, що стосуються Союзу. 

(4) 

(а) Генеральний директор і будь-який призначений ним член персоналу бере участь без права 
голосу в усіх засіданнях Асамблеї, комітетів і робочих груп, заснованих Асамблеєю, а також 
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у будь-якому іншому засіданні, що скликається Генеральним директором і розглядає 
питання, що стосуються Союзу. 

(b) Генеральний директор чи призначений ним член персоналу є ex offіcіo секретарем Асамблеї, 
а також комітетів, робочих груп та інших засідань, згаданих у підпункті (а). 

(5) 

(а) Генеральний директор відповідно до вказівок Асамблеї здійснює підготовку конференцій по 
перегляду. 

(b) Генеральний директор може консультуватися з міжурядовими і міжнародними неурядовими 
організаціями з питань підготовки конференцій по перегляду. 

(с) Генеральний директор і призначені ним особи беруть участь без права голосу в роботі 
конференцій по перегляду. 

(d) Генеральний директор чи призначений ним член персоналу є ex offіcіo секретарем будь-якої 
конференції по перегляду. 

Стаття 12 

Інструкція 

(1) Інструкцією передбачені правила, що стосуються: 

(і) вимог, стосовно яких цей Договір спеціально посилається на Інструкцію, чи спеціально 
передбачає, що вони встановлені чи будуть встановлені; 

(іі) будь-яких адміністративних вимог, питань чи процедур; 

(ііі) будь-яких подробиць, корисних для застосування цього Договору. 

(2) Інструкція, яка приймається одночасно з цим Договором, додається до цього Договору. 

(3) Асамблея має право вносити поправки в Інструкцію. 

(4) 

(а) З урахуванням положень підпункту (b) для прийняття будь-якої поправки до Інструкції 
вимагається не менше, ніж дві третини поданих голосів. 

(b) Для прийняття будь-якої поправки, що стосується видачі зразків депонованих 
мікроорганізмів міжнародними органами по депонуванню, вимагається, щоб жодна Договірна 
держава не голосувала проти запропонованої поправки. 

(5) У випадку розбіжності між положеннями цього Договору і положеннями Інструкції 
застосовуються положення Договору. 

Глава ІІІ 
Перегляд і поправки 

Стаття 13 
Перегляд Договору 

(1) Цей Договір може підлягати час від часу перегляду на конференціях Договірних держав. 

(2) Рішення про скликання будь-якої конференції по перегляду приймається Асамблеєю. 

(3) Поправки до статей 10 і 11 можуть бути прийняті чи на конференції по перегляду чи 
відповідно до статті 14. 

Стаття 14 
Поправки до деяких положень Договору 

(1) 

(а) Пропозиції відповідно до цієї статті про внесення поправок до статей 10 і 11 можуть бути 
зроблені будь-якою Договірною державою чи Генеральним директором. 

(b) Такі пропозиції направляються Генеральним директором Договірним державам щонайменше 
за шість місяців до розгляду їх Асамблеєю. 

(2) 



 224 

(а) Поправки до статей, згаданих у пункті (1), приймаються Асамблеєю. 

(b) Для прийняття будь-якої поправки до статті 10 вимагається не менше, ніж чотири п'ятих 
поданих голосів; для прийняття будь-якої поправки до статті 11 вимагається не менше, ніж 
три чверті поданих голосів. 

(3) 

(а) Будь-яка поправка до статей, згаданих у пункті (1), набуває чинності через місяць після того, 
як письмові повідомлення про її прийняття, здійснені відповідно до конституційної процедури 
кожної держави, одержано Генеральним директором від трьох чвертей Договірних сторін, 
котрі були членами Асамблеї під час прийняття нею цієї поправки. 

(b) Будь-яка поправка до вказаних статей, прийнята таким чином, обов'язкова для всіх 
Договірних держав, які були Договірними державами під час прийняття поправки 
Асамблеєю; однак будь-яка поправка, що покладає фінансові обов'язки діє на згадані 
Договірні держави чи така, що збільшує такі обов'язки, є обов'язковою тільки для тих 
Договірних держав, котрі повідомили про прийняття ними такої поправки. 

(с) Будь-яка поправка, що прийнята і набула чинності відповідно до положень підпункту (а), 
обов'язкова для всіх держав, котрі стають Договірними державами, після дати, на яку ця 
поправка була прийнята Асамблеєю. 

Глава ІV 
Заключні положення 

Стаття 15 
Участь у Договорі 

(1) Будь-яка держава-член Міжнародного (Паризького) Союзу з охорони промислової власності 
може стати учасником цього Договору шляхом: 

(і) підписання Договору з наступною передачею на зберігання ратифікаційної грамоти чи  

(іі) передачі на зберігання акту про приєднання до Договору. 

(2) Ратифікаційні грамоти чи акти приєднання здаються на зберігання Генеральному директору. 

Стаття 16 
Набуття Договором чинності 

(1) Цей Договір набуває чинності для перших п'яти держав, що здали на зберігання свої 
ратифікаційні грамоти чи акти про приєднання, через три місяці після дати здачі на зберігання п'ятої 
ратифікаційної грамоти чи акту про приєднання. 

(2) Цей Договір набуває чинності для будь-якої іншої держави через три місяці після дати здачі 
на зберігання цією державою ратифікаційної грамоти чи акту про приєднання, якщо в ратифікаційній 
грамоті чи акті про приєднання не вказана більш пізня дата. В останньому випадку цей Договір набуває 
чинності стосовно цієї держави на вказану таким чином дату. 

Стаття 17 
Денонсація Договору 

(1) Будь-яка Договірна держава може денонсувати цей Договір шляхом повідомлення, 
направленого Генеральному директору. 

(2) Денонсація набуває чинності через два роки від дня одержання Генеральним директором 
цього повідомлення. 

(3) Право денонсації, передбачене в пункті (1), не може бути використане жодною Договірною 
державою до закінчення п'ятирічного строку від дати, на яку вона стала учасником цього Договору. 

(4) Денонсація цього Договору Договірною державою, яка зробила декларацію, згадану у статті 
7(1)(а) стосовно установи по депонуванню, яка набула таким чином статусу міжнародного органу по 
депонуванню, обумовлює припинення такого статусу через рік від дня одержання Генеральним 
директором повідомлення, згаданого в пункті (1). 
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Стаття 18 
Підписання і мови Договору 

(1) 

(а) Даний Договір підписується в одному оригіналі англійською і французькою мовами, причому 
обидва тексти однаково автентичні. 

(b) Офіційні тексти даного Договору розробляються Генеральним директором, після 
консультацій з зацікавленими урядами і протягом двох місяців від дати підписання цього 
Договору, іншими мовами, якими підписана Конвенція, що засновує Всесвітню організацію 
інтелектуальної власності. 

(с) Офіційні тексти цього Договору розробляються Генеральним директором після консультацій 
з зацікавленими урядами арабською, італійською, німецькою, португальською і японською 
мовами, а також іншими мовами, які визначить Асамблея. 

(2) Цей Договір відкритий для підписання в Будапешті до 31 грудня 1977 року. 

Стаття 19 
Зберігання Договору, пересилка копій, реєстрація Договору 

(1) Оригінал цього Договору після того, як він буде закритий для підписання, здається на 
зберігання Генеральному директору. 

(2) Генеральний директор передає дві завірені ним копії цього Договору і Інструкцію урядам всіх 
держав, згаданих у статті 15(1), міжурядовим організаціям, котрі можуть подати декларацію відповідно 
до статей 9(1)(а) і на вимогу уряду будь-якої іншої держави. 

(3) Генеральний директор реєструє цей Договір у секретаріаті Організації Об'єднаних Націй. 

(4) Генеральний директор передає дві завірені ним копії будь-якої поправки до цього Договору і 
до Інструкції всім Договірним державам, всім міжурядовим організаціям промислової власності і на 
вимогу уряду будь-якої іншої держави і будь-якої іншої міжурядової організації, яка може подати 
декларацію відповідно до статті 9(1)(а). 

Стаття 20 
Повідомлення 

Генеральний директор повідомляє Договірні держави, міжурядові організації промислової 
власності і ті держави, які не є членами Союзу, але є членами Міжнародного (Паризького) Союзу з 
охорони промислової власності: 

(і) про підписання відповідно до статті 18; 

(іі) про здачу на зберігання ратифікаційних грамот чи актів про приєднання відповідно до статті 
15(2); 

(ііі) про декларації, подані згідно з положеннями статті 9(1)(а), і повідомлення про відкликання 
відповідно до статті 9(2) чи (3); 

(іv) про дату набуття чинності цього Договору відповідно до статті 16(1); 

(v) про повідомлення відповідно до статей 7 і 8, а також про рішення відповідно до статті 8; 

(vі) про прийняття поправок до цього Договору відповідно до статті 14(3); 

(vіі) про будь-яку поправку до Інструкції; 

(vііі) про дату набуття чинності поправок до Договору чи Інструкції; 

(іх) про денонсації, одержані відповідно до статті 17. 
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Інструкція 
до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури
39 

(від 31 січня 1981 року) 

Правило 1 
Скорочені вирази і тлумачення слова "підпис" 

1.1. "Договір" У цій Інструкції слово "Договір" означає Будапештський договір про міжнародне 
визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури. 

1.2. "Стаття" У цій Інструкції слово "стаття" стосується певної статті Договору. 

1.3. "Підпис" У цій Інструкції слово "підпис" слід розуміти як таке, що означає "печатка" для цілей 
міжнародного органу по депонуванню, якщо законодавство держави, на території якої розміщується цей 
орган, вимагає використання "печатки" замість підпису. 

Правило 2 
Міжнародні органи по депонуванню 

2.1. Правовий статус Міжнародним органом по депонуванню може бути урядова установа, 
включаючи громадську організацію при громадському адміністративному органі, який не має відношення 
до центрального уряду, чи приватна організація. 

2.2. Персонал і устаткування Умови, згадані у статті 6(2)(іі), містять, зокрема, таке: 

(і) будь-який міжнародний орган по депонуванню повинен мати у своєму розпорядженні 
персонал і устаткування, які забезпечували б можливість такого зберігання депонованих 
мікроорганізмів, при якому вони залишалися б життєздатними і незабрудненими; 

(іі) будь-який міжнародний орган по депонуванню повинен для зберігання мікроорганізмів 
передбачити достатні застережні заходи з метою зведення до мінімуму небезпеки втрати 
депонованих у ньому мікроорганізмів. 

2.3. Видача зразків Умови, згадані у статті 6(2)(ііі), включають, зокрема, вимоги про те, що будь-
який міжнародний орган по депонуванню повинен видавати зразки депонованих мікроорганізмів швидко і 
належним чином. 

Правило 3 
Набуття статусу міжнародного органу по депонуванню 

3.1. Повідомлення  

(а) Повідомлення, згадане у статті 7(1), направляється Генеральному директору, у випадку 
Договірної держави - по дипломатичних каналах, чи у випадку міжурядової організації 
промислової власності - головною посадовою особою цієї організації. 

(b) Повідомлення повинне: 

(і) вказувати назву і адресу установи по депонуванню, якої стосується повідомлення; 

(іі) містити докладні відомості про здатність згаданої установи відповідати умовам, 
передбаченим у статті 6(2), включаючи інформацію про його правовий статус, 
положення в наукових сферах, персонал і устаткування; 

(ііі) якщо згадана установа по депонуванню має намір приймати на депонування тільки 
певні види мікроорганізмів, перераховувати ці види; 

(іv) вказувати розміри будь-якого мита, яке згадана установа, після набуття статусу 
міжнародного органу по депонуванню, буде стягувати за зберігання, видачу свідоцтв 
про життєздатність і зразків мікроорганізмів; 

(v) вказувати офіційну мову чи мови згаданої установи; 

(vі) вказувати дату, згадану у статті 7(1), у випадку, коли це можна застосувати. 

                                                   
39 Набуття чинності (останніх поправок): 31 січня 1981 року. 
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3.2. Дії у зв'язку з повідомленням Якщо повідомлення відповідає положенням статті 7(1) і 
правила 3.1, Генеральний директор негайно повідомляє про нього всі Договірні держави і міжурядові 
організації промислової власності, і воно негайно публікується Міжнародним бюро. 

3.3. Розширення списку видів мікроорганізмів, які приймаються на депонування Договірна 
держава чи міжурядова організація промислової власності, які зробили повідомлення, згадане у статті 
7(1), можуть в будь-який наступний час повідомити Генерального директора про те, що представлені 
ними запевнення поширюються на певні види мікроорганізмів, на які до цього часу ці запевнення не 
поширювались. У цьому випадку і в тій мірі, в якій це стосується додаткових видів мікроорганізмів, 
застосовуються положення статті 7 і правил 3.1; 3.2 mutatіs mutandіs. 

Правило 4 
Припинення чи обмеження статусу міжнародного органу по депонуванню 

4.1. Вимога; дії у зв'язку з вимогою  

(а) Вимога, згадана у статті 8(1)(а), направляється Генеральному директору відповідно до 
положень правила 3.1(а). 

(b) Вимога повинна: 

(і) вказувати назву і адресу відповідного міжнародного органу по депонуванню; 

(іі) якщо вона стосується тільки певних видів мікроорганізмів, перераховувати ці види 
мікроорганізмів; 

(ііі) викладати докладно факти, на яких вона грунтується. 

(с) Якщо вимога відповідає положенням пунктів (а) і (b), Генеральний директор негайно 
повідомляє про неї всі Договірні держави і міжурядові організації промислової власності. 

(d) З урахуванням положень пункту (е) Асамблея розглядає вимоги не раніше ніж через шість і 
не пізніше ніж через вісім місяців з моменту повідомлення про вимоги. 

(е) Якщо, на думку Генерального директора, дотримання строку, передбаченого в пункті (d), 
може зашкодити інтересам фактичних чи потенціальних депозиторів, він може скликати 
Асамблею раніше дати закінчення шестимісячного строку, передбаченого в пункті (d). 

(f) Якщо Асамблея приймає рішення про припинення чи про обмеження певними видами 
мікроорганізмів статусу міжнародного органу по депонуванню, згадане рішення набуває 
чинності через три місяці від дати його прийняття. 

4.2. Повідомлення; дата набуття чинності; дії у зв'язку з повідомленням  

(а) Повідомлення, згадане у статті 8(2)(а), направляється Генеральному директору згідно з 
правилом 3.1(а). 

(b) Повідомлення повинне: 

(і) вказувати назву і адресу відповідного міжнародного органу по депонуванню; 

(іі) якщо воно стосується лише певних видів мікроорганізмів, перераховувати ці види 
мікроорганізмів; 

(ііі) якщо Договірна держава чи міжурядова організація промислової власності, які зробили 
це повідомлення, бажають, щоб наслідки, передбачені статтею 8(2)(b), наступили 
пізніше дати закінчення трьохмісячного періоду від дати повідомлення, вказувати цю 
більш пізню дату. 

(с) При застосуванні положень пункту (b)(ііі) наслідки, передбачені статтею 8(2)(b), наступають 
на дату, вказану у повідомленні згідно з цим пунктом; у протилежному випадку вони 
наступають після закінчення тримісячного строку від дати повідомлення. 

(d) Генеральний директор негайно сповіщає всі Договірні держави і міжурядові організації 
промислової власності про будь-яке повідомлення, одержане відповідно до статті 8(2), і про 
дату набуття його чинності згідно з пунктом (с). Відповідна об'ява негайно друкується 
Міжнародним бюро. 

4.3. Наслідки для депонування У випадку припинення чи обмеження статусу міжнародного 
органу по депонуванню згідно з положеннями статей 8(1), 8(2), 9(4) чи 17(4) застосовується правило 5.1 
mutatіs mutandіs. 
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Правило 5 
Неспроможність міжнародного органу по депонуванню 

5.1. Припинення виконання функцій по відношенню до депонованих мікроорганізмів  

(а) Якщо будь-який міжнародний орган по депонуванню тимчасово чи остаточно припинить 
виконання будь-яких функцій, які він повинен виконувати згідно з Договором і цією 
Інструкцією відносно будь-яких депонованих у ньому мікроорганізмів, Договірна держава чи 
міжурядова організація промислової власності, які стосовно цього органу представили 
запевнення згідно з положеннями статті 6(1), повинні: 

(і) забезпечити в максимально можливій мірі негайну передачу зразків усіх таких 
мікроорганізмів, без пошкодження чи забруднення, від згаданого органу 
("неспроможного органу") іншому міжнародному органу по депонуванню 
("замінюючому органу"); 

(іі) забезпечити в максимально можливій мірі негайну пересилку замінюючому органу всіх 
поштових та інших повідомлень, адресованих неспроможному органу, а також всіх 
документів та іншої відповідної інформації, що стосується згаданих мікроорганізмів і 
знаходиться у розпорядженні цього органу; 

(ііі) забезпечити в максимально можливій мірі негайне повідомлення неспроможним 
органом всіх зацікавлених депозиторів про припинення виконання ним функцій і про 
зроблені ним пересилки; 

(іv) негайно сповістити Генерального директора про факт і ступінь вказаного припинення і 
про заходи, вжиті згаданою Договірною державою чи міжурядовою організацією 
промислової власності згідно з підпунктами (і)-(ііі). 

(b) Генеральний директор негайно сповіщає Договірні держави і міжурядові організації 
промислової власності, а також відомства промислової власності про повідомлення, 
одержане згідно з пунктом (а)(іv); повідомлення Генерального директора і повідомлення, 
одержане ним, негайно публікується Міжнародним бюро. 

(с) Відповідно до застосованої патентної процедури може бути потрібним, щоб депозитор 
негайно після одержання розписки, згаданої в правилі 7.5, повідомив будь-якому відомству 
промислової власності, в яке була подана заявка на патент з посиланням на первісне 
депонування, новий реєстраційний номер, наданий цьому депонуванню замінюючим 
органом. 

(d) Замінюючий орган належним чином зберігає реєстраційний номер, наданий неспроможним 
органом, разом з новим реєстраційним номером. 

(е) У доповнення до будь-якої передачі, здійсненої згідно з пунктом (а)(і), неспроможний орган 
на запит депозитора передає, в міру можливого, зразок будь-якого депонованого в ньому 
мікроорганізму разом з копіями всіх поштових та інших повідомлень, а також копіями всіх 
документів та іншої відповідної інформації, згаданих у пункті (а)(іі), будь-якому вказаному 
депозитором міжнародному органу за умови, що депозитор сплатить неспроможному органу 
будь-які витрати, пов'язані з передачею цього зразка. 

  Депозитор сплачує вказаному ним міжнародному органу по депонуванню мито за зберігання 
згаданого зразка. 

(f) На запит будь-якого зацікавленого депозитора неспроможний орган зберігає, наскільки це 
для нього можливо, зразки депонованих у ньому мікрооргпнізмів. 

5.2. Відмова у прийманні деяких видів мікроорганізмів 

(а) Якщо будь-який міжнародний орган по депонуванню відмовляється прийняти на 
депонування будь-який з видів мікроорганізмів, які він зобов'язаний приймати на основі 
представлених запевнень, Договірна держава чи міжурядова організація промислової 
власності, які заявили стосовно цього органу декларацію відповідно до статті 7(1)(а), негайно 
сповіщають Генерального директора про відповідні факти і вжиті заходи. 

(b) Генеральний директор негайно сповіщає інші Договірні держави і міжурядові організації 
промислової власності про повідомлення, одержане відповідно до пункту (а); повідомлення 
Генерального директора і одержане ним повідомлення негайно публікуються Міжнародним 
бюро. 
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Правило 6 
Здійснення первісного чи повторного депонування 

6.1. Первісне депонування 

(а) До мікроорганізму, переданого депозитором міжнародному органу по депонуванню, 
додається, за винятком випадку, що вимагає застосування правила 6.2, підписана 
депозитором письмова заява, яка містить: 

(і) вказівку, що депонування здійснюється згідно з Договором, і зобов'язання не вилучати 
депонований мікроорганізм протягом періоду, вказаного у правилі 9.1; 

(іі) ім'я та адресу депозитора; 

(ііі) подробиці умов, необхідних для культивування, зберігання і перевірки життєздатності 
мікроорганізму, а також, якщо депонується суміш мікроорганізмів, опис компонентів 
цієї суміші і щонайменше одного з методів, що дозволяють перевірити їх наявність; 

(іv) розпізнавальне посилання (номер, символи і т.п.), присвоєне цьому мікроорганізму 
депозитором; 

(v) зазначення таких властивостей мікроорганізму, які є чи можуть бути небезпечними для 
здоров'я чи навколишнього середовища, чи вказівку про те, що депозитору невідомі 
такі властивості. 

(b) Настійно рекомендується, щоб письмова заява, згадана в пункті (а), містила науковий опис 
і/чи запропоноване таксономічне визначення депонованого мікроорганізму. 

6.2. Повторне депонування 

(а) З урахуванням положень пункту (b), при здійсненні повторного депонування відповідно до 
статті 4, до мікроорганізму, що передається депозитором міжнародному органу по 
депонуванню, додається копія розписки про попереднє депонування, копія останнього 
посвідчення про життєздатність мікроорганізму - об'єкта попереднього депонування, яке 
вказує, що мікроорганізм є життєздатним, і письмову заяву за підписом депозитора, яка 
містить в собі: 

(і) відомості, згадані у правилі 6.1(а)(і)-(v); 

(іі) декларацію з вказівкою причини здійснення повторного депонування відповідно до 
статті 4(1)(а), заяву з підтвердженням, що повторно депонований мікроорганізм є тим, 
що і мікроорганізм попереднього депонування, і вказівкою дати, на яку депозитор 
одержав повідомлення, згадане у статті 4(1)(а) чи, залежно від обставин, дати 
публікації, згаданої у статті 4(1)(е); 

(ііі) останній науковий опис і/чи запропоноване таксономічне визначення у тому вигляді, у 
якому воно було повідомлене чи були повідомлені міжнародному органу по 
депонуванню, в якому було здійснене попереднє депонування, якщо який-небудь 
науковий опис і/чи запропоноване таксономічне визначення було вказане чи були 
вказані у зв'язку з попереднім депонуванням. 

(b) Якщо повторне депонування здійснюється у тому ж міжнародному органі по депонуванню, 
що і попереднє депонування, положення пункту (а)(і) не застосовуються. 

(с) Для цілей пунктів (а) і (b), а також правила 7.4 "попереднє депонування" означає: 

(і) останнє з інших повторних депонувань, якщо даному повторному депонуванню 
передували одне чи декілька інших повторних депонувань; 

(іі) первісне депонування, якщо даному повторному депонуванню не передувало ніяке 
інше повторне депонування. 

6.3. Вимоги міжнародного органу по депонуванню  

(а) Будь-який міжнародний орган по депонуванню може вимагати: 

(і) щоб депонований організм передавався йому у формі і кількості, котрі необхідні для 
мети Договору і цієї Інструкції; 

(іі) щоб йому був представлений встановлений цим органом бланк, належним чином 
заповнений депозитором з метою адміністративної процедури цього органу; 
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(ііі) щоб письмова заява, згадана в правилі 6.1(а) чи 6.2(а), була складена мовою чи будь-
якою з мов, вказаних цим органом, при цьому слід розуміти, що така вказівка повинна 
включати щонайменше офіційну мову чи мови, вказані згідно з правилом 3.1(b)(v); 

(іv) щоб було сплачене мито за зберігання, згадане у правилі 12.1(а)(і); і (v) щоб у тій мірі, 
в якій це дозволяє відповідне законодавство, між депозитором і цим органом був 
укладений договір, в якому обумовлювалися б зобов'язання депозитора і згаданого 
органу. 

(b) Будь-який міжнародний орган по депонуванню повідомляє Міжнародному бюро про будь-які 
такі вимоги і будь-які поправки до них. 

6.4. Процедура приймання 

(а) Міжнародний орган по депонуванню відмовляється прийняти на депонування мікроорганізм і 
негайно письмово повідомляє депозитора про таку відмову та її причини: 

(і) якщо депонований мікроорганізм не належить ні до одного з видів мікроорганізмів, на 
які поширюються запевнення, представлені згідно з правилом 3.1(b)(ііі) чи 3.3; 

(іі) якщо властивості мікроорганізму настільки виняткові, що міжнародний орган по 
депонуванню технічно не здатний виконувати відносно цього організму функції, які 
повинен виконувати згідно з цим Договором і цією Інструкцією; 

(ііі) якщо стан одержаного депозиту очевидно вказує на відсутність депонованого 
мікроорганізму чи, виходячи з наукових міркувань, не дозволяє здійснювати 
приймання депонованого мікроорганізму. 

(b) З урахуванням положень пункту (а) міжнародний орган по депонуванню здійснює приймання 
депонованого мікроорганізму за умови дотримання всіх вимог, згаданих у правилі 6.1(а) чи 
6.2(а), а також у правилі 6.3 (а). Якщо які-небудь із згаданих вимог не дотримані, 
міжнародний орган по депонуванню негайно письмово повідомляє про це депозитора і 
пропонує йому забезпечити дотримання таких вимог. 

(с) У випадку, коли мікроорганізм був одержаний в результаті первісного чи повторного 
депонування, датою такого первісного чи повторного депонування, залежно від обставин, є 
дата, на яку мікроорганізм був одержаний міжнародним органом по депонуванню. 

(d) Міжнародний орган по депонуванню, на прохання депозитора і за умови дотримання всіх 
вимог, згаданих у пункті (b), вважає мікроорганізм, депонований до набуття таким органом 
статусу міжнародного органу по депонуванню, одержаним, для цілей цього Договору, на 
дату набуття такого статусу. 

Правило 7 
Розписка про одержання 

7.1. Видача розписки Міжнародний орган по депонуванню видає депозитору відносно кожного 
депонування мікроорганізму, здійсненого у цьому органі чи переданого йому, розписку на підтвердження 
факту, що він одержав і прийняв цей мікроорганізм. 

7.2. Бланк; мови; підпис  

(а) Будь-яка розписка, згадана у правилі 7.1, складається на бланку, що називається 
"міжнародний бланк", зразок якого встановлює Генеральний директор, мовами, визначеними 
Асамблеєю. 

(b) Будь-які слова чи букви, що заповнюються у розписці знаками нелатинського алфавіту, 
вказуються також буквами латинського алфавіту шляхом транслітерації. 

(с) Розписка підписується особою, чи особами, які мають повноваження представляти 
міжнародний орган по депонуванню, чи будь-якою іншою посадовою особою цього органу, 
яка має відповідні повноваження від згаданої особи чи осіб. 

7.3. Зміст у випадку первісного депонування Будь-яка розписка, згадана у правилі 7.1, яка 
видається при первісному депонуванні, повинна вказувати, що вона видана установою по депонуванню 
як міжнародним органом по депонуванню згідно з Договором, і повинна містити щонайменше такі 
відомості: 

(і) назву і адресу міжнародного органу по депонуванню; 

(іі) ім'я та адресу депозитора; 
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(ііі) дату первісного депонування відповідно до визначення, що міститься в правилі 6.4(с); 

(іv) розпізнавальне посилання (номер, символи і т. п.), присвоєне мікроорганізму депозитором; 

(v) реєстраційний номер, присвоєний депонованому мікроорганізму міжнародним органом по 
депонуванню; 

(vі) якщо письмова заява, згадана в правилі 6.1(а), містить науковий опис і/чи запропоноване 
таксономічне визначення мікроорганізму, згадку про цей факт. 

7.4. Зміст у випадку повторного депонування До будь-якої розписки, згаданої у правилі 7.1 і 
виданої на випадок повторного депонування, здійснюваного відповідно до статті 4, повинна додаватися 
копія розписки про попереднє депонування (в межах значення правила 6.2(с)) і копія останнього 
свідоцтва про життєздатність мікроорганізму, що був об'єктом попереднього депонування (в межах 
значення правила 6.2 (с)), в якому вказано, що цей мікроорганізм є життєздатним; ця розписка повинна 
містити, принаймні: 

(і) назву і адресу міжнародного органу по депонуванню; 

(іі) ім'я та адресу депозитора; 

(ііі) дату повторного депонування відповідно до визначення, що міститься в правилі 6.4(с); 

(іv) розпізнавальне посилання (номер, символи і т.п.), присвоєне мікроорганізму депозитором; 

(v) реєстраційний номер, присвоєний мікроорганізму в результаті повторного депонування 
міжнародним органом по депонуванню; 

(vі) значення відповідної причини і відповідної дати, вказаних депозитором згідно з правилом 
6.2(а)(іі); 

(vіі) при застосуванні правила 6.2(а)(ііі) - посилання на факт вказівки депозитором наукового 
опису і/чи запропонованого таксономічного визначення; 

(vііі) реєстраційний номер, присвоєний мікроорганізму в результаті попереднього депонування (у 
рамках значення правила 6.2(с)). 

7.5. Розписка у випадку передачі Міжнародний орган по депонуванню, якому передано 
мікроорганізми згідно з правилом 5.1(а)(і), видає депозитору, відносно кожного депонування, у зв'язку з 
яким передано зразок, розписку, яка свідчить про те, що вона видана установою по депонуванню, яка 
являється міжнародним органом по депонуванню згідно з Договором, і містить принаймні: 

(і) назву і адресу міжнародного органу по депонуванню; 

(іі) ім'я та адресу депозитора; 

(ііі) дату, на яку переданий зразок був одержаний міжнародним органом по депонуванню (дату 
передачі); 

(іv) розпізнавальне посилання (номер, символи і т.п.), надане мікроорганізму депозитором; 

(v) реєстраційний номер, наданий міжнародним органом по депонуванню; 

(vі) назву і адресу міжнародного органу по депонуванню, від якого проведена передача; 

(vіі) реєстраційний номер, наданий міжнародним органом по депонуванню, від якого проведена 
передача; 

(vііі) якщо письмова заява, згадана в правилі 6.1(а) чи 6.2(а), містила науковий опис і/чи 
запропоноване таксономічне визначення мікроорганізму, чи якщо такий науковий опис і/чи 
запропоноване таксономічне визначення згідно з правилом 8.1 був (були) вказаний (вказані) 
пізніше, чи в цей опис і/чи визначення були внесені зміни пізніше - посилання на відповідний 
факт. 

7.6. Пересилка наукового опису і/чи запропонованого таксономічного визначення На вимогу будь-
якої сторони, яка має право на одержання зразка депонованого мікроорганізму згідно з положеннями 
правил 11.1, 11.2 чи 11.3, міжнародний орган по депонуванню пересилає такій стороні останній науковий 
опис і/чи запропоноване таксономічне визначення, згадане в правилах 6.1(b), 6.2(а)(ііі) чи 8.1(b)(ііі). 

Правило 8 
Наступна вказівка чи зміна наукового опису і/чи запропонованого таксономічного визначення 

8.1. Повідомлення  
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(а) Якщо, у зв'язку з депонуванням мікроорганізму, науковий опис і/чи таксономічне визначення 
мікроорганізму не був чи не були вказані, депозитор може внести зміни в цей опис і/чи 
визначення. 

(b) Будь-яка наступна вказівка чи зміна повинна бути зроблена у вигляді письмового 
повідомлення за підписом депозитора на ім'я міжнародного органу по депонуванню і 
повинна містити: 

(і) ім'я та адресу депозитора; 

(іі) реєстраційний номер, наданий штаму згаданим органом; 

(ііі) науковий опис і/чи запропоноване таксономічне визначення мікроорганізму; 

(іv) на випадок внесення зміни, останній попередній науковий опис і/чи запропоноване 
таксономічне визначення. 

8.2. Видача свідоцтва Міжнародний орган по депонуванню повинен на запит депозитора, який 
зробив повідомлення, згадане у правилі 8.1, видати йому свідоцтво, в якому приводяться дані, згадані в 
правилі 8.1(b)(і)-(іv), і дата одержання такого повідомлення. 

Правило 9 
Зберігання мікроорганізмів 

9.1. Строк зберігання Будь-який мікроорганізм, депонований у міжнародному органі по 
депонуванню, зберігається цим органом з усіма застереженнями, необхідними для зберігання його 
життєздатним і незабрудненим, протягом щонайменше п'яти років з моменту останнього запиту про 
видачу зразка депонованого мікроорганізму, одержаного згаданим органом, і в будь-якому випадку 
протягом щонайменше 30 років від дати депонування. 

9.2. Конфіденційність Жодний міжнародний орган по депонуванню не повинен нікому надавати 
інформацію щодо факту здійсненого в ньому депонування мікроорганізму згідно з Договором. Більше 
того, цей орган не повинен надавати нікому ніякої інформації, що стосується депонованого в ньому 
згідно з Договором мікроорганізму, за винятком будь-якого органу, фізичної чи юридичної особи, що має 
право на одержання зразка згаданого мікроорганізму відповідно до положень правила 11, і при умові 
додержання тих вимог, котрі передбачені цим правилом. 

Правило 10 
Перевірка життєздатності і свідоцтво про життєздатність 

10.1. Обов'язки проведення перевірки Міжнародний орган по депонуванню перевіряє 
життєздатність кожного депонованого в ньому мікроорганізму: 

(і) негайно після будь-якого депонування, згаданого у правилі 6, чи будь-якої передачі, згаданої 
в правилі 5.1; 

(іі) через відповідні проміжки часу залежно від виду мікроорганізму і можливих умов його 
зберігання, чи в будь-який час, якщо це необхідно з технічних міркувань; 

(ііі) в будь-який час на вимогу депозитора. 

10.2. Свідоцтво про життєздатність  

(а) Міжнародний орган по депонуванню видає свідоцтво про життєздатність депонованого 
мікроорганізму: 

(і) депозитору негайно після будь-якого депонування, згаданого в правилі 6, чи будь-якої 
передачі, згаданої в правилі 5.1; 

(іі) депозитору, на його запит, в будь-який час після депонування чи передачі; 

(ііі) будь-якому відомству промислової власності, іншому органу, фізичній чи юридичній 
особі крім депозитора, яким були видані зразки депонованих мікроорганізмів 
відповідно до правила 11, на їх запит одночасно з такою видачею чи в будь-який час 
після неї. 

(b) Свідоцтво про життєздатність повинне вказувати, являється чи більше не являється 
життєздатним мікроорганізм і містити в собі: 

(і) назву та адресу міжнародного органу по депонуванню, який видає це свідоцтво; 

(іі) ім'я та адресу депозитора; 
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(ііі) дату, згадану у правилі 7.3(ііі), чи у випадку повторного депонування чи передачі - 
останню з відповідних дат, згаданих у правилах 7.4(ііі) та 7.5(ііі); 

(іv) реєстраційний номер, присвоєний мікроорганізму згаданим органом; 

(v) дату перевірки, на яку воно посилається; 

(vі) інформацію, яка стосується умов проведеної перевірки, якщо така інформація була 
запитана стороною, якій видається свідоцтво про життєздатність, і якщо результати 
перевірки виявилися негативними. 

(с) У випадках застосування пункту (а)(іі) та (ііі) свідоцтво про життєздатність повинне містити 
посилання на останню перевірку життєздатності. 

(d) Щодо форми, мов і підпису, до свідоцтва про життєздатність застосовується правило 7.2 
mutatіs mutandіs. 

(е) У випадку застосування пункту (а)(і), чи у випадку запиту з боку відомства промислової 
власності, свідоцтво про життєздатність видається безкоштовно. Будь-яке мито, що 
стягується згідно з правилом 12.1(а)(ііі) стосовно будь-якого іншого свідоцтва про 
життєздатність, сплачується стороною, яка запитує це свідоцтво, до чи одночасно з запитом. 

Правило 11 
Видача зразків 

11.1. Видача зразків зацікавленим відомствам промислової власності Будь-який міжнародний 
орган по депонуванню видає зразок депонованого мікроорганізму відомству промислової власності будь-
якої Договірної держави чи відомству будь-якої міжурядової організації промислової власності на запит 
такого відомства за умови, що до цього запиту додається декларація, яка свідчить про те, що: 

(і) у це відомство подана заявка на патент, в якій міститься посилання на депонування даного 
мікроорганізму, і що предметом цієї заявки є згаданий мікроорганізм чи використання 
згаданого мікроорганізму; 

(іі) така заявка розглядається у цьому відомстві, або ж по ній видано патент; 

(ііі) цей зразок необхідний з метою патентної процедури, що діє в згаданій Договірній державі, у 
згаданій організації чи у державах-членах цієї організації; 

(іv) зразок і будь-яка інформація, що додається до нього чи пов'язана з ним, будуть використані 
виключно з метою згаданої патентної процедури. 

11.2. Видача зразків депозитору чи з дозволу депозитора Будь-який міжнародний орган по 
депонуванню видає зразок будь-якого депонованого мікроорганізму: 

(і) депозитору на його запит; 

(іі) будь-якому органу, фізичній чи юридичній особі (далі "уповноважена сторона") на запит цієї 
сторони за умови, що до цього запиту додається декларація депозитора, яка дозволяє 
видачу запитуваного зразка. 

11.3. Видача зразків сторонам, які мають на це право  

(а) Будь-який міжнародний орган по депонуванню видає зразок будь-якого депонованого 
мікроорганізму будь-якому органу, фізичній чи юридичній особі (далі "посвідчена сторона") 
на запит цієї сторони за умови, що запит робиться на бланку, зміст якого встановлюється 
Асамблеєю, і що на згаданому бланку відомство промислової власності посвідчує: 

(і) що у це відомство подана заявка на патент, яка стосується даного депонування 
мікроорганізму, і що предметом цієї заявки є згаданий мікроорганізм чи використання 
згаданого мікроорганізму; 

(іі) що, за винятком застосування положень другої фрази підпункту (ііі), це відомство 
здійснило публікацію з метою патентної процедури; 

(ііі) або, що посвідчена сторона має право на зразок мікроорганізму згідно з 
законодавством, регулюючим патентну процедуру в цьому відомстві, і, якщо згадане 
законодавство ставить це право в залежність від виконання певних умов, що це 
відомство переконане у тому, що такі умови фактично виконані, або, що посвідчена 
сторона поставила свій підпис на бланку при здійсненні процедури у цьому відомстві, і 
що як наслідок підпису на згаданому бланку умови для видачі зразка посвідченій 
стороні вважаються виконаними згідно з законодавством, яке регулює патентну 
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процедуру у цьому відомстві; якщо посвідчена сторона має згадане право відповідно 
до згаданого законодавства до публікації з метою патентної процедури згаданим 
відомством і така публікація ще не здійснена, у посвідченні повинне міститися 
особливе нагадування про цей факт і бути вказівка з посиланням, зробленим 
належним чином, на застосовуване положення згаданого законодавства, включаючи 
будь-яке рішення суду. 

(b) Стосовно патентів, що видаються і публікуються будь-яким відомством промислової 
власності, таке відомство може час від часу пересилати будь-якому міжнародному органу по 
депонуванню списки реєстраційних номерів, присвоєних цим органом депонованим 
мікроорганізмам, згаданим у таких патентах. Міжнародний орган по депонуванню видає, на 
запит з боку будь-якого органу, фізичної чи юридичної особи (далі "запитуюча сторона"), 
зразок будь-якого мікроорганізму, реєстраційний номер якого був пересланий таким чином. 
Стосовно депонованих мікроорганізмів, реєстраційні номери яких були таким чином 
переслані, вищевказане відомство не зобов'язане проводити посвідчення, згадане у правилі 
11.3(а). 

11.4. Загальні правила  

(а) Будь-який запит, декларація, посвідчення чи пересилка, згадані у правилах 11.1, 11.2 та 
11.3, повинні бути складені: 

(і) англійською, іспанською, російською чи французькою мовами, якщо вони 
направляються на адресу міжнародного органу по депонуванню, офіційна мова чи 
офіційні мови якого включають відповідно англійську, іспанську, російську чи 
французьку мови при умові, якщо цими мовами повинні бути російська чи іспанська, 
вони можуть замість цього подаватися англійською чи французькою мовою і, якщо 
вони так подані, Міжнародне бюро, на запит зацікавленої сторони, згаданої у вказаних 
правилах, чи міжнародного органу по депонуванню, здійснює негайно і безкоштовно 
засвідчений переклад іспанською чи російською мовами; 

(іі) в усіх інших випадках вони складаються англійською чи французькою мовами, за 
умови, що вони можуть замість цього складатися офіційною мовою чи однією з 
офіційних мов міжнародного органу по депонуванню. 

(b) Незважаючи на положення пункту (а), якщо запит, згаданий у правилі 11.1, робиться 
відомством промислової власності, офіційною мовою якого є іспанська чи російська, 
згаданий запит може складатися відповідно іспанською чи російською мовами, і Міжнародне 
бюро, на запит цього відомства чи міжнародного органу по депонуванню, який одержав 
вказаний запит, здійснює негайно і безкоштовно засвідчений переклад англійською чи 
французькою мовами. 

(с) Будь-який запит, декларація, посвідчення чи пересилка, згадані у правилах 11.1 та 11.3, що 
складаються у письмовому вигляді, повинні бути підписані і датовані. 

(d) Будь-який запит, декларація чи посвідчення, згадані у правилах 11.1, 11.2 та 11.3 (а), 
повинні містити такі вказівки: 

(і) назву та адресу запитуючого відомства промислової власності, уповноваженої сторони 
чи посвідченої сторони, залежно від обставин; 

(іі) реєстраційний номер, наданий депонованому мікроорганізму; 

(ііі) у випадку, передбаченому правилом 11.1, дату і номер заявки чи патенту, що 
стосуються депонованого мікроорганізму. 

(іv) у випадку, передбаченому правилом 11.3(а), відомості, згадані у підпункті (ііі), а також 
назву та адресу відомства промислової власності, яке зробило посвідчення, згадане у 
цьому правилі. 

(е) Будь-який запит, згаданий у правилі 11.3(b), повинен містити наступні вказівки: 

(і) назву та адресу запитуючої сторони; 

(іі) реєстраційний номер, присвоєний депонованому мікроорганізму. 

(f) Контейнер, у якому міститься зразок, що видається, повинен бути маркірований 
міжнародним органом по депонуванню з нанесенням реєстраційного номера, наданого 
депонованому мікроорганізму, і до нього повинна додаватися копія розписки, згаданої у 
правилі 7, вказівка будь-яких властивостей мікроорганізму, котрі є чи можуть бути 
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небезпечними для здоров'я чи навколишнього середовища, і, на запит, вказівку умов, у яких 
міжнародний орган по депонуванню здійснює вирощування і зберігання мікроорганізму. 

(g) Міжнародний орган по депонуванню, який здійснив видачу зразка будь-якій зацікавленій 
стороні, крім депозитора, негайно повідомляє депозитора у письмовій формі про цей факт, а 
також про дату здійснення згаданої видачі, назву та адресу відомства промислової 
власності, уповноваженої сторони, посвідченої сторони або ж запитуючої сторони, котрій був 
виданий зразок. До згаданого повідомлення додається копія відповідного запиту, копії будь-
яких декларацій, переданих згідно з правилами 11.1 чи 11.2(іі) у зв'язку з цим запитом, і копія 
будь-яких бланків чи запитів за підписом запитуючої сторони згідно з правилом 11.3. 

(h) Видача зразків, згідно з правилом 11.1, здійснюється безкоштовно. Якщо видача зразків 
здійснюється згідно з правилом 11.2 чи 11.3, будь-яке мито, що підлягає виплаті згідно з 
правилом 12.1(а)(іv), стягується з депозитора, уповноваженої сторони, посвідченої сторони 
чи запитуючої сторони, залежно від випадку, і виплачується до чи у момент представлення 
вказаного запиту. 

11.5. Зміни у правилах 11.1 і 11.3 стосовно міжнародних заявок Якщо заявка подана як 
міжнародна заявка згідно з Договором про патентну кооперацію, посилання на подачу цієї заявки у 
відомство промислової власності, яке міститься в правилах 11.1(і) та 11.3(а)(і), розглядається як 
посилання на вказівку у Міжнародній заявці Договірної держави, для якої це відомство промислової 
власності є "вказаним відомством" у рамках значення згаданого Договору, а під посвідченням факту 
здійснення публікації, що вимагається згідно з правилом 11.3 (а) (іі), на розсуд відомства промислової 
власності, слід розуміти або посвідчення факту здійснення міжнародної публікації відповідно до 
згаданого Договору, або посвідчення факту здійснення публікації цим відомством промислової 
власності. 

Правило 12 
Мито 

12.1. Види і розміри мита  

(а) Будь-який міжнародний орган по депонуванню може згідно з процедурою, передбаченою 
Договором і цією Інструкцією, стягувати мито: 

(і) за зберігання; 

(іі) за видачу свідоцтва, згаданого у правилі 8.2; 

(ііі) за видачу свідоцтва про життєздатність, з урахуванням першого речення правила 
10.2(с); 

(іv) за видачу зразків, з урахуванням першого речення правила 11.4(h); 

(v) за пересилку інформації згідно з правилом 7.6. 

(b) Мито за зберігання стягується за весь строк зберігання мікроорганізму, як передбачено 
правилом 9.1. 

(с) Розмір будь-якого мита не змінюється залежно від громадянства і місця проживання 
депозитора, або ж залежно від громадянської приналежності чи місцезнаходження органу, 
фізичної чи юридичної особи, яка робить запит щодо видачі свідоцтва про життєздатність чи 
зразки. 

12.2. Зміни розмірів мита  

(а) Будь-які зміни розмірів мита, що стягується будь-яким міжнародним органом по 
депонуванню, повинні бути предметом повідомлення Генерального директора з боку 
Договірної держави чи міжурядової організації промислової власності, котрі, відповідно до 
статті 7(1), заявили декларацію стосовно цього органу. Це повідомлення може, з 
урахуванням положень пункту (с), містити вказівку дати, починаючи з якої будуть стягуватися 
нові мита. 

(b) Генеральний директор негайно повідомляє всі Договірні держави і міжурядові організації 
промислової власності про будь-яке повідомлення, одержане згідно з пунктом (а), і про дату 
набуття сили згідно з пунктом (с); повідомлення Генерального директора і повідомлення, 
одержане ним, негайно публікуються Міжнародним бюро. 
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(с) Будь-які нові мита діють, починаючи від дати, вказаної згідно з пунктом (а), за умови, якщо 
зміни полягають у збільшенні розмірів мита чи, якщо ніякої дати не вказано, нові мита 
стягуються, починаючи з тридцятого дня після публікації про зміни Міжнародним бюро. 

Правило 12
bіs 

Обчислення строків 

12bіs
.1. Строки, виражені в роках Якщо строк виражений одним роком чи певною кількістю років, 

він обчислюється від дня, наступного за днем, коли мала місце відповідна подія, а минає у відповідному 
наступному році у місяці тієї ж назви і в день, що має таке ж число, яке мали місяць і день, коли 
відбулась ця подія; однак якщо цей відповідний наступний місяць не має дня з тим же числом, строк 
минає в останній день цього місяця. 

12
bіs.2. Строки, виражені в місяцях Якщо строк виражений одним місяцем чи визначеною 

кількістю місяців, він обчислюється від дня, наступного за днем, коли мала місце відповідна подія, а 
минає у відповідному наступному місяці і в день, що має таке ж число, яке мав день, коли відбулась ця 
подія, однак якщо цей відповідний наступний місяць не має дня з тим же числом, строк минає в останній 
день цього місяця. 

12
bіs

.3. Строки, виражені у днях Якщо строк виражений кількістю днів, він обчислюється від дня, 
наступного за днем, коли мала місце відповідна подія, а минає в день, що є останнім днем відліку. 

Правило 13 
Публікація Міжнародним бюро 

13.1. Форма публікації Будь-яка публікація, здійснена Міжнародним бюро і згадана у Договорі чи 
цій Інструкції, проводиться у щомісячному періодичному виданні Міжнародного бюро, згаданому у 
Паризькій конвенції з охорони промислової власності. 

13.2. Зміст  

(а) Принаймні в першому номері згаданого періодичного видання кожний рік повинен 
публікуватися поновлений на дату цього номера список міжнародних органів по 
депонуванню з вказівкою, стосовно кожного такого органу, видів мікроорганізмів, котрі 
можуть у ньому депонуватися, а також розмірів мита, що стягується цим органом. 

(b) Повна інформація про будь-який з наступних фактів публікується один раз у першому ж 
випуску згаданого періодичного видання, що виходить слідом за здійсненим фактом: 

(і) будь-якого набуття, припинення чи обмеження статусу міжнародного органу по 
депонуванню і заходів, вжитих у зв'язку з цим припиненням чи обмеженням; 

(іі) будь-якого розширення списку мікроорганізмів, які приймаються, згаданого у правилі 
3.3; 

(ііі) будь-якого припинення функціонування міжнародного органу по депонуванню, будь-
якої відмови приймати деякі види мікроорганізмів і заходів, вжитих у зв'язку з таким 
припиненням чи відмовою; 

(іv) будь-яких змін мита, що стягується міжнародним органом по депонуванню; 

(v) будь-яких вимог і будь-яких поправок до них, повідомлених згідно з правилом 6.3(b). 

Правило 14 
Витрати делегацій 

14.1. Покриття витрат Витрати кожної делегації, яка бере участь у будь-якій сесії Асамблеї, а 
також будь-якого комітету, робочої групи чи іншого засідання з питань, що стосуються Союзу, несе 
держава чи організація, яка її призначила. 

Правило 15 
Відсутність кворуму на Асамблеї 

15.1. Голосування шляхом листування  

(а) У випадку, передбаченому статтею 10(5)(b), Генеральний директор надсилає будь-яке 
рішення Асамблеї (крім рішень, що стосуються особистої процедури Асамблеї) Договірним 
державам, які не були представлені при винесенні цього рішення, і пропонує їм у письмовій 
формі проголосувати чи утриматися в тримісячний строк з дати цього повідомлення. 
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(b) Якщо після закінчення згаданого строку кількість Договірних держав, які проголосували чи 
утрималися зазначеним способом, досягне кількості Договірних держав, якої бракувало для 
досягнення кворуму при винесенні цього рішення, таке рішення набере чинності при умові, 
що одночасно збережеться необхідна більшість. 
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Договір про патентне право* 

(Прийнятий у Женеві 1 червня 2000 р.) 
(Про приєднання до Договору див. Закон N 245-ІV від 22.11.2002) 

Офіційний переклад 

Стаття 1 
Скорочені назви 

Для цілей цього Договору, якщо чітко не передбачено інше: 

(і) "відомство" означає орган Договірної Сторони, уповноважений видавати патенти або 
займатися іншими питаннями, що регулюються цим Договором; 

(іі) "заявка" означає заявку на видачу патенту, як зазначено у статті 3; 

(ііі) "патент" означає патент, як зазначено у статті 3; 

(іv) посилання на "особу" розуміються як такі, що включають, зокрема фізичну і юридичну 
особу; 

(v) "повідомлення" означає будь-яку заявку або прохання, заяву, документ, 
кореспонденцію або іншу інформацію, що стосуються заявки або патенту, пов'язані 
або не пов'язані з процедурою за цим Договором та подані до відомства; 

(vі) "матеріали відомства" означають сукупність даних, які зберігаються відомством, 
стосуються заявок, поданих до цього відомства, та включають ці заявки, а також 
патентів, виданих цим відомством або іншим органом та чинних у відповідній 
Договірній Стороні, включаючи самі ці патенти, незалежно від носія, на якому такі дані 
зберігаються; 

(vіі) "внесення запису" означає будь-яку дію з внесення даних до матеріалів відомства; 

(vііі) "заявник" означає особу, зазначену в матеріалах відомства згідно із застосовним 
законодавством як особа, що подає прохання про видачу патенту, або як інша особа, 
яка подає заявку або веде діловодство за нею; 

(іx) "власник" означає особу, зазначену в матеріалах відомства як власник патенту; 

(x) "представник" означає представника відповідно до застосовного законодавства; 

(xі) "підпис" означає будь-який засіб самоідентифікації; 

(xіі) "мова, прийнята відомством" означає будь-яку одну мову, прийняту відомством для 
відповідної процедури у відомстві; 

(xііі) "переклад" означає переклад мовою або, у відповідних випадках, транслітерацію 
алфавітом або набором символів, що прийняті відомством; 

(xіv) "процедура у відомстві" означає будь-яку процедуру діловодства за заявкою або 
патентом, що здійснюється відомством; 

(xv) за винятком тих випадків, коли з контексту випливає інше, слова в однині включають 
слова у множині, і навпаки, а особисті займенники чоловічого роду включають особисті 
займенники жіночого роду; 

(xvі) "Паризька конвенція" означає Паризьку конвенцію про охорону промислової власності, 
підписану 20 березня 1883 року, з урахуванням переглядів і внесених змін та 
доповнень; 

(xvіі) "Договір про патентну кооперацію" означає Договір про патентну кооперацію, 
підписаний 19 червня 1970 року, а також Інструкцію та Адміністративну інструкцію до 
цього Договору, з урахуванням переглядів і внесених змін та доповнень; 

(xvііі) "Договірна Сторона" означає будь-яку державу або міжурядову організацію, яка є 
учасницею цього Договору; 

                                                   
*
 Договір не набрав чинності 
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(xіx) "застосовне законодавство" у разі, коли Договірною Стороною є держава, означає 
законодавство цієї держави, а в разі, коли Договірною Стороною є міжурядова 
організація - нормативні документи, на основі яких діє ця міжурядова організація; 

(xx) "ратифікаційна грамота" розглядається як термін, що включає документи про 
прийняття або схвалення; 

(xxі) "Організація" означає Всесвітню організацію інтелектуальної власності; 

(xxіі) "Міжнародне бюро" означає Міжнародне бюро Організації; 

(xxііі) "Генеральний директор" означає Генерального директора Організації. 

Стаття 2 
Загальні принципи 

(1) [Більш сприятливі вимоги] Договірна Сторона вільна пред'являти вимоги, які з точки зору 
заявників і власників є більш сприятливими, ніж вимоги, передбачені у цьому Договорі та Інструкції, за 
винятком статті 5. 

(2) [Відсутність регулювання матеріальних норм патентного права] Ніщо у цьому Договорі або 
Інструкції не повинно розумітися як можливе обмеження права будь-якої Договірної Сторони 
встановлювати на свій розсуд вимоги застосовного матеріального права щодо патентів. 

Стаття 3 
Заявки та патенти, до яких застосовується Договір 

(1) [Заявки]  

(а) Положення цього Договору й Інструкції застосовуються до національних і регіональних 
заявок на патенти на винаходи і на додаткові патенти, які подаються у відомство або для 
відомства Договірної Сторони і являють собою: 

(і) види заявок, які можуть бути подані як міжнародні заявки відповідно до Договору про 
патентну кооперацію; 

(іі) виділені заявки на патенти на винахід або на додаткові патенти, як зазначено у статті 
4G(1) або (2) Паризької конвенції, з числа видів заявок, згаданих у підпункті (і). 

(b) З урахуванням положень Договору про патентну кооперацію положення цього Договору та 
Інструкції застосовуються до міжнародних заявок на патенти на винаходи і на додаткові 
патенти відповідно до Договору про патентну кооперацію: 

(і) відносно строків, що застосовуються у відомстві будь-якої Договірної Сторони згідно зі 
статтями 22 і 39(1) Договору про патентну кооперацію; 

(іі) відносно будь-якої процедури, розпочатої у день або після дня, коли відповідно до 
статті 23 або 40 цього Договору може розпочатися обробка або розгляд міжнародної 
заявки. 

(2) [Патенти] Положення цього Договору та Інструкції застосовуються до виданих національних 
та регіональних патентів на винаходи та до національних та регіональних додаткових патентів, які є 
чинними для будь-якої Договірної Сторони. 

Стаття 4 
Виняток в інтересах безпеки 

Ніщо в цьому Договорі й Інструкції не обмежує право будь-якої Договірної Сторони здійснювати 
будь-яку дію, яку вона визнає за необхідну для забезпечення суттєвих інтересів безпеки. 

Стаття 5 
Дата подання 

(1) [Елементи заявки]  

(a) Якщо інше не передбачено Інструкцією та з урахуванням положень пунктів (2)-(8), Договірна 
Сторона передбачає, що датою подання заявки є дата одержання її відомством усіх 
нижченаведених елементів, поданих на вибір заявника на папері або іншими засобами, які 
дозволяються відомством для цілей визначення дати подання: 

(і) явне або імпліцитне зазначення того, що ці елементи розглядаються як заявка; 
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(іі) відомості, що дозволяють визначити особу заявника або дозволяють відомству 
зв'язатися із заявником; 

(ііі) частина, яка за зовнішніми ознаками є описом. 

(b) Для цілей встановлення дати подання Договірна Сторона може приймати креслення в якості 
елементу, згаданого у підпункті (a)(ііі); 

(c) Для цілей встановлення дати подання Договірна Сторона може в якості елементу, згаданого 
у підпункті (a)(іі), вимагати надання як відомостей, що дозволяють встановити особу 
заявника, так і відомостей, що дозволяють відомству зв'язатись із заявником, або вона може 
прийняти докази, що дозволяють встановити особу заявника або дозволяють відомству 
зв'язатись із заявником. 

(2) [Мова]  

(a) Будь-яка Договірна Сторона може вимагати, щоб відомості, передбачені у пункті (1)(a)(і) і (іі), 
були подані мовою, прийнятою відомством. 

(b) Частина, згадана в пункті (1)(a)(ііі), для цілей визначення дати подання може бути подана 
будь-якою мовою. 

(3) [Повідомлення] Якщо заявка не задовольняє одній або декільком вимогам, що 
застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1) і (2), відомство якнайшвидше повідомляє 
про це заявника, надаючи йому можливість виконати будь-яку таку вимогу і надати зауваження протягом 
терміну, встановленого Інструкцією. 

(4) [Подальше виконання вимог]  

(a) Якщо у первинній заявці не виконано одну або декілька вимог, що застосовуються 
Договірною Стороною згідно з пунктами (1) і (2), датою подання, з урахуванням положень 
підпункту (b) і пункту (6), є дата, на яку згодом будуть виконані всі вимоги, що 
застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1) і (2). 

(b) Договірна Сторона може передбачити, що у разі, якщо одна або декілька вимог, згаданих у 
підпункті (a), не виконані протягом установленого в Інструкції терміну, заявка вважається 
неподаною. 

Якщо заявка вважається неподаною, відомство повідомляє про це заявника, зазначаючи 
відповідні причини. 

(5) [Повідомлення, що стосується відсутньої частини опису або креслення] Якщо при 
встановленні дати подання відомство виявляє, що в заявці відсутня частина опису або міститься 
посилання на креслення, відсутнє у заявці, відомство негайно повідомляє про це заявника. 

(6) [Дата подання у разі подання частини опису або відсутнього креслення] 

(a) Якщо відсутня частина опису або відсутнє креслення подані у відомство протягом терміну, 
встановленого в Інструкції, ця частина опису або креслення включається до заявки, і з 
урахуванням положень підпунктів (b) і (c) датою подання є дата одержання відомством цієї 
частини опису або цього креслення, або дата, на яку виконані всі вимоги, що застосовуються 
Договірною Стороною згідно з пунктами (1) і (2), залежно від того, яка з них є пізнішою. 

(b) Якщо відсутня частина опису або відсутнє креслення подані відповідно до підпункту (a) для 
виправлення їх відсутності у заявці, в якій на дату, коли один або декілька елементів, 
передбачених у пункті (1)(a), були вперше отримані відомством, заявляється пріоритет 
попередньої заявки, датою подання, на прохання заявника, подане протягом терміну, 
встановленого в Інструкції, і з урахуванням вимог, визначених Інструкцією, є дата, на яку 
виконані всі вимоги, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1) і (2). 

(c) Якщо відсутня частина опису або відсутнє креслення, подані відповідно до підпункту (a), 
вилучені протягом терміну, встановленого Договірною Стороною, датою подання є дата, на 
яку виконані всі вимоги, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1) і 
(2). 

(7) [Заміна опису та креслень посиланням на раніше подану заявку]  

(a) З урахуванням положень, передбачених в Інструкції, для цілей встановлення дати подання 
заявки посилання на раніше подану заявку, зроблене при поданні заявки мовою, прийнятою 
відомством, замінює опис і будь-які креслення. 



 241 

(b) У разі невиконання вимог, передбачених у підпункті (a), заявка може вважатися неподаною. 
Якщо заявка вважається неподаною, відомство повідомляє про це заявника, зазначаючи 
відповідні причини. 

(8) [Винятки] Ніщо у цій статті не обмежує: 

(і) право заявника відповідно до статті 4G(1) або (2) Паризької конвенції ( 995_123 ) залишати в 
якості дати подання виділеної заявки, посилання на яку міститься у вищезгаданій статті, 
дату первинної заявки, посилання на яку міститься у вищезгаданій статті, і, у відповідних 
випадках, зберігати перевагу права пріоритету; 

(іі) право Договірної Сторони застосовувати будь-які вимоги, необхідні для надання переваги 
дати подання первинної заявки будь-якому виду заявки, визначеному Інструкцією. 

Стаття 6 
Заявка 

(1) [Форма або зміст заявки] Якщо інше не передбачено у цьому Договорі, жодна Договірна 
Сторона не може вимагати виконання будь-якої вимоги, що стосується форми або змісту заявки, що 
відрізняється або є додатковою до: 

(і) вимог, що стосуються форми або змісту, передбачених щодо міжнародних заявок відповідно 
до Договору про патентну кооперацію; 

(іі) вимог, що стосуються форми або змісту, виконання яких відповідно до Договору про 
патентну кооперацію може вимагатись відомством будь-якої держави-учасниці Договору про 
патентну кооперацію або відомством, що діє від імені цієї держави, після того, як почалася 
обробка або розгляд міжнародної заявки, як це передбачено у статті 23 або 40 згаданого 
Договору; 

(ііі) будь-яких інших вимог, встановлених Інструкцією. 

(2) [Бланк заяви] 

(a) Договірна Сторона може вимагати, щоб зміст заявки, що відповідає змісту заяви про 
міжнародну заявку відповідно до Договору про патентну кооперацію ( 895_001 ), 
представлявся на бланку заяви, встановленому цією Договірною Стороною. Договірна 
Сторона може також вимагати, щоб будь-які інші елементи змісту, дозволені згідно з пунктом 
(1)(іі) або визначені Інструкцією відповідно до пункту (1)(ііі), представлялись на цьому бланку 
заяви. 

(b) Незважаючи на положення підпункту (a) і з урахуванням статті 8(1), Договірна Сторона 
допускає представлення змісту, передбаченого в підпункті (a), на бланку заяви, 
встановленому Інструкцією. 

(3) [Переклад] Договірна Сторона може вимагати переклад будь-якої частини заявки, яка не 
подана мовою, прийнятою її відомством. Договірна Сторона може також вимагати переклад частин 
заявки, як це встановлено Інструкцією, складених мовою, прийнятою відомством, будь-якими іншими 
мовами, прийнятими цим відомством. 

(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати зборів стосовно заявки. Договірна Сторона 
може застосувати положення Договору про патентну кооперацію, що стосуються сплати зборів за 
подання заявки. 

(5) [Документ про пріоритет] Якщо заявляється пріоритет попередньої заявки, Договірна Сторона 
може вимагати, щоб копія попередньої заявки та переклад, якщо попередня заявка не складена мовою, 
прийнятою відомством, були подані відповідно до вимог, встановлених Інструкцією. 

(6) [Докази] У процесі діловодства за заявкою будь-яка Договірна Сторона може вимагати, щоб у 
її відомство були представлені докази стосовно будь-якого питання, згаданого у пунктах (1) або (2) або у 
заяві про пріоритет, або будь-якого перекладу, передбаченого у пункті (3) або (5), лише у тому разі, якщо 
у цього відомства є розумні підстави сумніватися у достовірності матеріалів щодо цього питання або в 
точності цього перекладу. 

(7) [Повідомлення] У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються 
Договірною Стороною відповідно до пунктів (1)-(6), відомство повідомляє про це заявника, надаючи йому 
можливість виконати будь-яку таку вимогу і представити зауваження протягом терміну, встановленого 
Інструкцією. 

(8) [Невиконання вимог]  
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(a) У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються Договірною Стороною 
відповідно до пунктів (1)-(6), протягом терміну, встановленого Інструкцією, Договірна 
Сторона може з урахуванням положень підпункту (b) і статей 5 та 10 застосувати 
передбачену її законодавством санкцію. 

(b) Якщо будь-яка вимога, що застосовується Договірною Стороною відповідно до пункту (1), (5) 
або (6) щодо заяви про пріоритет, не виконана протягом терміну, встановленого Інструкцією, 
заява про пріоритет з урахуванням положень статті 13 може вважатися неіснуючою. З 
урахуванням положень статті 5(7)(b) жодні інші санкції не можуть застосовуватися. 

Стаття 7 
Представництво 

(1) [Представники]  

(a) Договірна Сторона може вимагати, щоб представник, призначений для цілей будь-якої 
процедури у відомстві: 

(і) мав право на підставі застосовного законодавства вести справи у відомстві стосовно 
заявок і патентів; 

(іі) зазначив адресу на території, визначеній Договірною Стороною, як свою адресу. 

(b) З урахуванням положень підпункту (c) дія щодо будь-якої процедури у відомстві, 
здійснювана представником або стосовно представника, який додержується вимог, що 
застосовуються Договірною Стороною відповідно до підпункту (a), має силу дії, здійснюваної 
заявником, власником або іншою заінтересованою особою, яка призначила цього 
представника, або здійснювану стосовно таких осіб. 

(c) Договірна Сторона може передбачати, що у випадку присяги чи урочистої заяви або 
анулювання доручення підпис представника не має сили підпису заявника, власника або 
іншої заінтересованої особи, що призначила цього представника. 

(2) [Обов'язкове представництво]  

(a) Договірна Сторона може вимагати, щоб заявник, власник або інша заінтересована особа 
призначили представника для цілей здійснення будь-якої процедури у відомстві за винятком 
того, що правонаступник стосовно заявки, заявник, власник або інша заінтересована особа 
може самостійно діяти у відомстві у зв'язку з такими процедурами, як: 

(і) подання заявки для цілей встановлення дати подання; 

(іі) сплата збору; 

(ііі) будь-яка інша процедура, встановлена Інструкцією; 

(іv) видача відомством розписки або повідомлення щодо будь-якої процедури, 
передбаченої у підпунктах (і)-(ііі). 

(b) Збір за утримання може сплачуватися будь-якою особою. 

(3) [Призначення представника] Договірна Сторона допускає, щоб про призначення представника 
відомство повідомлялося у спосіб, визначений Інструкцією. 

(4) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може вимагати виконання формальних 
вимог, відмінних від передбачених у пунктах (1)-(3), щодо питань, які регулюються у цих пунктах, якщо 
інше не передбачено цим Договором або не встановлено Інструкцією. 

(5) [Повідомлення] У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються 
Договірною Стороною відповідно до пунктів (1)-(3), відомство повідомляє про це заявника, власника або 
іншу заінтересовану особу, надаючи можливість виконати будь-яку таку вимогу і представити 
зауваження протягом терміну, встановленого Інструкцією. 

(6) [Невиконання вимог] У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються 
Договірною Стороною відповідно до пунктів (1)-(3), протягом терміну, встановленого Інструкцією, 
Договірна Сторона може застосовувати передбачену її законодавством санкцію. 

Стаття 8 
Надсилання повідомлень; адреси 

(1) [Форма і засоби передачі повідомлень]  
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(a) Крім випадку встановлення дати подання заявки відповідно до статті 5(1), згідно зі статтею 
6(1) в Інструкції, з урахуванням положень підпунктів (b)-(d), визначаються вимоги, які 
Договірній Стороні дозволено застосовувати щодо форми та засобів передачі повідомлень. 

(b) Жодна Договірна Сторона не зобов'язана приймати подані повідомлення в іншій формі, ніж 
на папері. 

(c) Жодна Договірна Сторона не зобов'язана виключати представлення повідомлень на папері. 

(d) Договірна Сторона допускає надання повідомлень на папері для цілей дотримання терміну 
для надання повідомлень. 

(2) [Мова повідомлень] Якщо інше не передбачено цим Договором або Інструкцією, Договірна 
Сторона може вимагати, щоб повідомлення було подано мовою, прийнятою відомством. 

(3) [Типові міжнародні бланки] Незважаючи на положення пункту (1)(a) і з урахуванням положень 
пункту (1)(b) та статті 6(2)(b), Договірна Сторона допускає представлення змісту повідомлення на 
бланку, який відповідає Типовому міжнародному бланку для такого повідомлення, передбаченому в 
Інструкції, якщо такий є. 

(4) [Підписування повідомлень]  

(a) Якщо Договірна Сторона вимагає підпис для цілей будь-якого повідомлення, ця Договірна 
Сторона приймає будь-який підпис, що відповідає вимогам, встановленим Інструкцією. 

(b) Жодна Договірна Сторона не може вимагати засвідчення, нотаріального завірення, 
завірення, легалізації або іншого посвідчення будь-якого підпису, направленого до її 
відомства, крім випадків квазісудового провадження або якщо це передбачено Інструкцією. 

(c) З урахуванням положень підпункту (b) Договірна Сторона може вимагати, щоб у відомство 
були подані докази лише у тому разі, якщо воно має розумні підстави сумніватися у 
достовірності будь-якого підпису. 

(5) [Зазначення у повідомленнях] Договірна Сторона може вимагати, щоб будь-яке повідомлення 
містило одне або декілька зазначень, встановлених Інструкцією. 

(6) [Адреса для листування, адреса для юридичних послуг та інші адреси] З урахуванням будь-
яких положень, встановлених Інструкцією, Договірна Сторона може вимагати від заявника, власника або 
іншої заінтересованої особи зазначення у будь-якому повідомленні: 

(і) адреси для листування; 

(іі) адреси для юридичних послуг; 

(ііі) будь-якої іншої адреси, передбаченої Інструкцією. 

(7) [Повідомлення] У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються 
Договірною Стороною відповідно до пунктів (1)-(6) щодо повідомлень, відомство повідомляє про це 
заявника, власника або іншу заінтересовану особу, надаючи можливість виконати будь-яку таку вимогу і 
представити зауваження протягом терміну, встановленого Інструкцією. 

(8) [Невиконання вимог] У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються 
Договірною Стороною відповідно до пунктів (1)-(6), протягом терміну, встановленого Інструкцією, 
Договірна Сторона може, з урахуванням положень статей 5 та 10 і будь-яких винятків, визначених 
Інструкцією, застосовувати передбачену її законодавством санкцію. 

Стаття 9 
Повідомлення 

(1) [Достатнє повідомлення] Будь-яке повідомлення відповідно до цього Договору або Інструкції, 
яке надсилається відомством на адресу для листування або адресу для юридичних послуг, наведені 
згідно зі статтею 8(6), або на будь-яку іншу адресу, передбачену Інструкцією для цілей цього положення, 
і яке відповідає положенням щодо такого повідомлення, являє собою достатнє повідомлення для цілей 
цього Договору та Інструкції. 

(2) [Якщо відомості, що дозволяють установити зв'язок, не були подані] Ніщо у цьому Договорі та 
Інструкції не зобов'язує Договірну Сторону направляти повідомлення заявнику, власнику або іншій 
заінтересованій особі, якщо відомості, що дозволяють установити зв'язок з цим заявником, власником 
або іншою заінтересованою особою, не були подані у відомство. 

(3) [Відсутність повідомлення] З урахуванням положень статті 10(1), якщо відомство не 
повідомляє заявника, власника або іншу заінтересовану особу про невиконання будь-якої вимоги 
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відповідно до цього Договору або Інструкції, така відсутність повідомлення не звільняє заявника, 
власника або іншу заінтересовану особу від обов'язку виконати цю вимогу. 

Стаття 10 
Дійсність патенту; анулювання 

(1) [Дійсність патенту, яка не порушується невиконанням деяких формальних вимог] 
Невиконання однієї або декількох формальних вимог, передбачених у статті 6(1), (2), (4) і (5) та статті 
8(1)-(4), стосовно заявки не може бути підставою для повного або часткового анулювання або визнання 
недійсним патенту, за винятком тих випадків, коли невиконання формальної вимоги сталося внаслідок 
таємного умислу. 

(2) [Можливість представити зауваження, внести зміни або виправлення у разі передбачуваного 
анулювання або визнання патенту недійсним] Патент не може бути цілком або частково анульований 
або визнаний недійсним без надання власнику можливості протягом розумного періоду часу представити 
зауваження у зв'язку з передбачуваним анулюванням або визнанням патенту недійсним та внести зміни і 
виправлення, якщо це допускається згідно із застосовним законодавством. 

(3) [Відсутність зобов'язання щодо спеціальних процедур] Пункти 1 та 2 не створюють жодних 
зобов'язань із застосування судових процедур для захисту патентних прав, крім загальних 
правозастосовчих процедур. 

Стаття 11 
Послаблення щодо строків 

(1) [Продовження строків] Договірна Сторона може передбачити продовження встановленого 
відомством терміну для вчинення дії у ході процедури у відомстві щодо заявки або патенту на період, 
визначений Інструкцією, якщо прохання про це подане у відомство відповідно до вимог, встановлених 
Інструкцією. Таке прохання, на вибір Договірної Сторони, подається: 

(і) до закінчення встановленого терміну; або  

(іі) після закінчення терміну, але протягом періоду, визначеного Інструкцією. 

(2) [Продовження діловодства] У разі недотримання заявником або власником установленого 
відомством Договірної Сторони терміну для вчинення дії в ході процедури у відомстві щодо заявки або 
патенту, якщо у цій Договірній Стороні не передбачається продовження терміну відповідно до пункту 
(1)(іі), вона передбачає продовження діловодства за заявкою або патентом і, якщо необхідно, 
відновлення прав заявника або власника щодо цієї заявки або патенту, якщо: 

(і) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог, встановлених Інструкцією; 

(іі) прохання подано і всі вимоги, щодо яких застосовується термін для вчинення відповідної дії, 
виконані протягом періоду, визначеного Інструкцією. 

(3) [Винятки] Від жодної Договірної Сторони не вимагається надання послаблення, 
передбаченого в пункті (1) або (2), стосовно винятків, визначених Інструкцією. 

(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору щодо прохання відповідно до пункту 
(1) або (2). 

(5) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може вимагати щодо послаблення, 
передбаченого у пункті (1) або (2), виконання інших вимог, ніж згадані у пунктах (1)-(4), якщо інше не 
передбачено цим Договором або не визначено Інструкцією. 

(6) [Можливість надати зауваження у разі передбачуваної відмови] Прохання відповідно до 
пункту (1) або (2) не може бути відхилене без надання заявнику або власнику можливості протягом 
розумного періоду часу представити зауваження у зв'язку з передбачуваною відмовою. 

Стаття 12 
Відновлення прав після встановлення відомством факту вжиття належних 

заходів або ненавмисності 

(1) [Прохання] Договірна Сторона передбачає, що у разі недотримання заявником або власником 
терміну для вчинення дії у ході процедури у відомстві, якщо це недотримання безпосередньо спричиняє 
втрату прав щодо заявки або патенту, відомство відновлює права заявника або власника щодо цієї 
заявки або патенту, якщо: 

(і) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог, встановлених Інструкцією; 
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(іі) прохання подано і всі вимоги, щодо яких застосовується термін для вчинення згаданої дії, 
виконані протягом терміну, встановленого Інструкцією; 

(ііі) у проханні наведені причини недотримання терміну; і (іv) відомство вважає, що 
недотримання терміну відбулося незважаючи на вжиття належних за таких обставин заходів 
або, на вибір Договірної Сторони, що будь-яка затримка була ненавмисною. 

(2) [Винятки] Від жодної Договірної Сторони не вимагається передбачати можливість відновлення 
прав відповідно до пункту (1) щодо винятків, визначених Інструкцією. 

(3) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору щодо прохання відповідно до пункту 
(1). 

(4) [Докази] Договірна Сторона може вимагати, щоб заява або інші докази на підтвердження 
причин, згаданих у пункті (1)(ііі), були подані у відомство протягом терміну, визначеного відомством. 

(5) [Можливість надати зауваження у разі передбачуваної відмови] Прохання відповідно до 
пункту (1) не може бути цілком або частково відхилене без надання можливості стороні, що його подала, 
протягом розумного періоду часу представити зауваження у зв'язку з передбачуваною відмовою. 

Стаття 13 
Виправлення або доповнення заяви про пріоритет; 

відновлення права пріоритету 

(1) [Виправлення або доповнення заяви про пріоритет] Якщо інше не передбачено в Інструкції, 
Договірна Сторона надає можливість виправлення або доповнення заяви про пріоритет щодо заявки 
("наступна заявка"), якщо: 

(і) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог, встановлених Інструкцією; 

(іі) прохання подано протягом терміну, встановленого Інструкцією; і (ііі) дата подання наступної 
заявки є не пізнішою за дату закінчення строку пріоритету, що обчислюється від дати 
подання самої ранньої заявки, пріоритет якої заявляється. 

(2) [Відстрочене подання наступної заявки] Беручи до уваги положення статті 15, Договірна 
Сторона передбачає, що у разі, якщо датою подання заявки ("наступної заявки"), в якій заявляється або 
міг би бути заявлений пріоритет попередньої заявки, є дата, яка є пізнішою за дату закінчення строку 
пріоритету, але знаходиться в межах терміну, встановленого Інструкцією, відомство відновлює право 
пріоритету, якщо: 

(і) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог, встановлених Інструкцією; 

(іі) прохання подано протягом терміну, встановленого Інструкцією; 

(ііі) у проханні наведені причини недотримання строку пріоритету; та (іv) відомство вважає, що 
неподання наступної заявки протягом строку пріоритету відбулося незважаючи на вжиття 
належних за таких обставин заходів або, на вибір Договірної Сторони, було ненавмисним. 

(3) [Ненадання копії попередньої заявки] Договірна Сторона передбачає, що якщо копія 
попередньої заявки, необхідна відповідно до статті 6(5), не подана у відомство протягом терміну, 
встановленого Інструкцією згідно зі статтею 6, відомство відновлює право пріоритету, якщо: 

(і) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог, встановлених Інструкцією; і  

(іі) прохання подано протягом терміну, передбаченого в Інструкції для подання копії 
попередньої заявки відповідно до статті 6(5); 

(ііі) відомство з'ясовує, що прохання про надання копії подане у відомство, до якого була подана 
попередня заявка, протягом терміну, встановленого Інструкцією. 

(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору стосовно прохання відповідно до 
пунктів (1)-(3). 

(5) [Докази] Договірна Сторона може вимагати надання у відомство протягом встановленого ним 
терміну будь-якої заяви або інших доказів на підтвердження причин, згаданих у пункті (2)(ііі). 

(6) [Можливість надати зауваження у разі передбачуваної відмови] Прохання відповідно до 
пунктів (1)-(3) не може бути цілком або частково відхилене без надання особі, що його подає, 
можливості протягом розумного періоду часу представити зауваження у зв'язку з передбачуваною 
відмовою. 
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Стаття 14 
Інструкція 

(1) [Зміст]  

(a) Інструкція, що додається до цього Договору, містить правила щодо: 

(і) питань, щодо яких цей Договір чітко передбачає, що вони повинні "визначатися 
Інструкцією"; 

(іі) детальних положень, корисних для виконання положень цього Договору; 

(ііі) адміністративних вимог, питань або процедур. 

(b) Інструкція також містить правила щодо формальних вимог, які Договірній Стороні дозволено 
застосовувати щодо прохань про: 

(і) внесення запису про зміну імені або адреси; 

(іі) внесення запису про зміну заявника або власника; 

(ііі) внесення запису про ліцензію або заставу; 

(іv) виправлення помилки. 

(c) Інструкція також передбачає прийняття Асамблеєю за сприяння Міжнародного бюро Типових 
міжнародних бланків, а також бланка заяви для цілей статті 6(2)(b). 

(2) [Внесення змін та доповнень до Інструкції] З урахуванням положень пункту (3) внесення будь-
якої зміни або доповнення до Інструкції вимагає більшості у три чверті голосів. 

(3) [Вимога одностайності]  

(a) Інструкція може визначати положення Інструкції, зміни та доповнення до яких можуть бути 
внесені тільки одностайним рішенням. 

(b) Внесення будь-якої зміни або доповнення до Інструкції, що призводить до додавання 
положень до Інструкції або вилучення положень з неї відповідно до підпункту (a), вимагає 
одностайного рішення. 

(c) При визначенні того, чи досягнута одностайність, до уваги беруться лише голоси тих, хто 
брав участь у голосуванні. Голоси осіб, що утримались, не враховуються. 

(4) [Розбіжності між Договором та Інструкцією] У разі розбіжностей між положеннями цього 
Договору та положеннями Інструкції застосовуються положення Договору. 

Стаття 15 
Зв'язок із Паризькою конвенцією 

(1) [Зобов'язання дотримуватися Паризької конвенції] Кожна Договірна Сторона дотримується 
положень Паризької конвенції щодо патентів. 

(2) [Зобов'язання і права відповідно до Паризької конвенції]  

(a) Ніщо у цьому Договорі не скасовує зобов'язань, які Договірні Сторони мають по відношенню 
одна до одної згідно з Паризькою конвенцією. 

(b) Ніщо у цьому Договорі не применшує прав, якими заявники і власники користуються 
відповідно до Паризької конвенції. 

Стаття 16 
Дія переглядів, змін та доповнень до Договору про патентну кооперацію 

(1) [Застосовність переглядів і змін та доповнень до Договору про патентну кооперацію] З 
урахуванням положень пункту (2) будь-який перегляд або внесення змін та доповнень до Договору про 
патентну кооперацію, здійснені після 2 червня 2000 року, які узгоджуються зі статтями цього Договору, 
застосовуються для цілей цього Договору та Інструкції за умови, що Асамблея у кожному окремому 
випадку приймає відповідне рішення більшістю в три чверті голосів. 

(2) [Незастосування перехідних положень Договору про патентну кооперацію] Будь-яке 
положення Договору про патентну кооперацію, в силу якого переглянуте положення цього Договору або 
таке, до якого внесені зміни або доповнення, не застосовується щодо держави-учасниці Договору про 
патентну кооперацію або щодо відомства такої держави або відомства, яке діє від імені такої держави, 
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протягом такого часу, коли це положення суперечить застосовному цією державою або відомством 
законодавству, не застосовується для цілей цього Договору або Інструкції. 

Стаття 17 
Асамблея 

(1) [Склад]  

(a) Договірні Сторони утворюють Асамблею. 

(b) Кожна Договірна Сторона представлена в Асамблеї одним делегатом, який може мати 
заступників, радників і експертів. 

Кожний делегат може представляти тільки одну Договірну Сторону. 

(2) [Функції] Асамблея: 

(і) розглядає питання, що стосуються підтримання та розвитку цього Договору, а також його 
застосування; 

(іі) за сприянням Міжнародного бюро розробляє Типові міжнародні бланки та бланк заяви, 
передбачені статтею 14(1)(c); 

(ііі) вносить зміни та доповнення до Інструкції; 

(іv) визначає умови щодо дати застосування кожного Типового міжнародного бланка та бланка 
заяви, передбачених у підпункті (іі), і щодо кожної зміни або доповнення, передбачених у 
підпункті (ііі); 

(v) вирішує відповідно до статті 16(1), чи є будь-який перегляд або внесені зміни та доповнення 
до Договору про патентну кооперацію застосовними для цілей цього Договору та Інструкції; 

(vі) виконує інші функції, що випливають з цього Договору. 

(3) [Кворум]  

(a) Половина членів Асамблеї, що є державами, складає кворум. 

(b) Незважаючи на положення підпункту (a), якщо на будь-якій сесії число представлених на ній 
членів Асамблеї, що є державами, складає менше половини, але дорівнює або перевищує 
одну третину членів Асамблеї, що є державами, Асамблея може приймати рішення. 

Проте всі рішення Асамблеї, за винятком вирішень, що стосуються її власної процедури, стають 
обов'язковими тільки при виконанні нижченаведених умов. Міжнародне бюро направляє зазначені 
рішення членам Асамблеї, що є державами і не були на ній представлені, та пропонує їм письмово 
повідомити у тримісячний термін, починаючи від дати направлення рішень, чи голосують вони за ці 
рішення, проти них або утримуються від голосування. Якщо після закінчення цього терміну число таких 
членів, що у такий спосіб проголосували або утрималися від голосування, досягне тієї кількості членів, 
якої бракувало для досягнення кворуму на самій сесії, такі рішення набувають чинності за умови, що при 
цьому зберігається необхідна більшість. 

(4) [Прийняття рішень на Асамблеї]  

(a) Асамблея намагається приймати свої рішення шляхом консенсусу. 

(b) У разі неможливості ухвалення рішення шляхом консенсусу, рішення з обговорюваного 
питання приймається голосуванням. У цьому разі: 

(і) кожна Договірна Сторона, що є державою, має один голос і голосує лише від свого 
імені; та  

(іі) будь-яка Договірна Сторона, що є міжурядовою організацією, може брати участь у 
голосуванні від імені своїх держав-членів; при цьому число голосів повинно 
дорівнювати кількості держав, які входять до міжурядової організації і є учасницями 
цього Договору. Жодна така міжурядова організація не бере участі у голосуванні, якщо 
будь-яка з її держав-членів користується своїм правом на участь у голосуванні і 
навпаки. Крім того, жодна така міжурядова організація не бере участі у голосуванні, 
якщо будь-яка з її держав-членів, що є учасницею цього Договору, є державою-членом 
іншої такої міжурядової організації і ця інша міжурядова організація бере участь у 
голосуванні. 

(5) [Більшість] 
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(a) З урахуванням положень статей 14(2) і (3), 16(1), а також 19(3), Асамблея приймає свої 
рішення більшістю у дві третини голосів. 

(b) При визначенні того, чи досягнута необхідна більшість, до уваги беруться тільки голоси тих, 
хто брав участь у голосуванні. 

Голоси осіб, що утримались, не враховуються. 

(6) [Сесії] Асамблея збирається на чергову сесію один раз на два роки за скликанням 
Генерального директора. 

(7) [Правила процедури] Асамблея приймає свої власні правила процедури, у тому числі правила 
скликання надзвичайних сесій. 

Стаття 18 
Міжнародне бюро 

(1) [Адміністративні функції]  

(a) Міжнародне бюро здійснює адміністративні функції, що стосуються цього Договору. 

(b) Зокрема, Міжнародне бюро готує засідання і виконує функції Секретаріату Асамблеї і таких 
комітетів експертів і робочих груп, що можуть бути засновані Асамблеєю. 

(2) [Інші засідання крім сесій Асамблеї] Генеральний директор скликає засідання будь-якого 
комітету і робочої групи, заснованих Асамблеєю. 

(3) [Роль Міжнародного бюро на Асамблеї та інших засіданнях]  

(a) Генеральний директор і призначені Генеральним директором особи беруть участь у всіх 
засіданнях Асамблеї, комітетів і робочих груп, заснованих Асамблеєю, без права голосу. 

(b) Генеральний директор або призначений Генеральним директором штатний співробітник є ex 
offіcіo секретарем Асамблеї, а також комітетів і робочих груп, згаданих у підпункті (a). 

(4) [Конференції]  

(a) Міжнародне бюро відповідно до вказівок Асамблеї здійснює підготовчу роботу до будь-якої 
конференції з перегляду. 

(b) Міжнародне бюро може консультуватися з державами-членами Організації, міжурядовими, а 
також міжнародними і національними неурядовими організаціями з питань, що стосуються 
згаданої підготовчої роботи. 

(c) Генеральний директор і призначені ним особи беруть участь в обговореннях на 
конференціях з перегляду без права голосу. 

(5) [Інші функції] Міжнародне бюро виконує будь-які інші покладені на нього функції, пов'язані з 
цим Договором. 

Стаття 19 
Перегляди 

(1) [Перегляд Договору] З урахуванням положень пункту (2) цей Договір може бути переглянутий 
конференцією Договірних Сторін. Рішення про скликання будь-якої конференції з перегляду 
приймається Асамблеєю. 

(2) [Перегляд або внесення змін та доповнень до деяких положень Договору] Зміни та 
доповнення до статті 17(2) і (6) можуть бути внесені або конференцією з перегляду, або Асамблеєю 
відповідно до положень пункту (3). 

(3) [Зміни та доповнення до деяких положень Договору, які приймаються Асамблеєю] 

(a) Пропозиції про внесення Асамблеєю змін та доповнень до статті 17(2) і (6) можуть бути 
висунуті будь-якою Договірною Стороною або Генеральним директором. Генеральний 
директор розсилає такі пропозиції Договірним Сторонам щонайменше за шість місяців до їх 
розгляду Асамблеєю. 

(b) Для прийняття будь-якої зміни або доповнення до положень, згаданих у підпункті (a), 
необхідна більшість у три чверті голосів. 

(c) Будь-які зміни або доповнення до положень, згаданих у підпункті (a), набувають чинності 
через один місяць після того, як письмові повідомлення про їх прийняття, здійснені згідно з 
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конституційною процедурою кожної відповідної Договірної Сторони, отримані Генеральним 
директором від трьох чвертей Договірних Сторін, які були членами Асамблеї на момент 
прийняття нею відповідної зміни або доповнення. Будь-які зміни та доповнення до 
зазначених положень, прийняті у такий спосіб, є обов'язковими для всіх Договірних Сторін, 
які є учасницями Договору на момент набуття чинності зміною або доповненням, або які 
стають Договірними Сторонами пізніше. 

Стаття 20 
Участь у Договорі 

(1) [Держави] Будь-яка держава, яка є учасницею Паризької конвенції або членом Організації і 
стосовно якої патенти можуть бути отримані або через відомство цієї держави, або через відомство 
іншої Договірної Сторони, може стати учасницею цього Договору. 

(2) [Міжурядові організації] Будь-яка міжурядова організація може стати учасницею цього 
Договору, якщо принаймні одна держава-член цієї міжурядової організації є учасницею Паризької 
конвенції або членом Організації і якщо ця міжурядова організація заявляє, що відповідно з її 
внутрішніми процедурами вона належним чином уповноважена стати учасницею цього Договору та 
заявляє, що: 

(і) вона компетентна видавати патенти, чинні у її державах-членах; або  

(іі) вона має компетенцію стосовно питань, які регулюються цим Договором, має відповідне 
власне законодавство, обов'язкове для всіх її держав-членів щодо цих питань, має або 
уповноважила регіональне відомство для цілей видачі патентів, що є чинними на її території 
згідно з цим законодавством. 

З урахуванням пункту (3) будь-яка така заява робиться під час здачі на зберігання ратифікаційної 
грамоти або документа про приєднання. 

(3) [Регіональні патентні організації] Європейська патентна організація, Євразійська патентна 
організація і Африканська організація промислової власності, зробивши заяву, передбачену в пункті (2)(і) 
або (іі), на Дипломатичній конференції, що прийняла цей Договір, можуть стати учасницями цього 
Договору як міжурядові організації, якщо під час здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або 
документа про приєднання така організація заявить, що відповідно до її внутрішніх процедур вона 
належним чином уповноважена стати учасницею цього Договору. 

(4) [Ратифікація або приєднання] Будь-яка держава або міжурядова організація, що 
задовольняють вимогам пунктів (1), (2) або (3), можуть здати на зберігання: 

(і) ратифікаційну грамоту в разі підписання цією державою або організацією цього Договору; 
або  

(іі) документ про приєднання у разі, якщо така держава або міжурядова організація не 
підписали цей Договір. 

Стаття 21 
Набуття чинності Договором; дати набуття чинності ратифікаціями і приєднаннями 

(1) [Набуття чинності цим Договором] Цей Договір набуває чинності через три місяці після того, 
як десять держав здали на зберігання Генеральному директору свої ратифікаційні грамоти або 
документи про приєднання. 

(2) [Дати набуття чинності ратифікаціями та приєднаннями] Цей Договір стає обов'язковим для: 

(і) десяти держав, згаданих у пункті (1), з дати набуття ним чинності; 

(іі) будь-якої іншої держави по закінченні трьох місяців після дня, коли вона здала на зберігання 
Генеральному директору свою ратифікаційну грамоту або документ про приєднання, або з 
будь-якої пізнішої дати, зазначеної у цьому документі, але не пізніше ніж через шість місяців 
після дати такої здачі на зберігання; 

(ііі) кожної з таких організацій, як Європейська патентна організація, Євразійська патентна 
організація та Африканська регіональна організація промислової власності, по закінченні 
трьох місяців після дати здачі на зберігання її ратифікаційної грамоти або документа про 
приєднання, або з будь-якої пізнішої дати, зазначеної у цьому документі, але не пізніше ніж 
через шість місяців після дати такої здачі на зберігання, якщо такий документ зданий на 
зберігання після набуття чинності цим Договором відповідно до пункту (1), або через три 
місяці після набуття чинності цим Договором, якщо такий документ зданий на зберігання до 
набуття чинності цим Договором; 
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(іv) будь-якої іншої міжурядової організації, яка має право стати учасницею цього Договору, 
через три місяці після дати здачі нею на зберігання її ратифікаційної грамоти або документа 
про приєднання, або з будь-якої пізнішої дати, зазначеної у цьому документі, але не пізніше 
ніж через шість місяців після дати такої здачі на зберігання. 

Стаття 22 
Застосування Договору до існуючих заявок і патентів 

(1) [Принцип] (a) З урахуванням пункту (2) Договірна Сторона застосовує положення цього 
Договору та Інструкції, за винятком статті 5 і статті 6(1) і (2) та відповідних положень Інструкції, до 
заявок, які знаходяться на розгляді на дату, коли для цієї Договірної Сторони стає обов'язковим цей 
Договір відповідно до статті 21, і до патентів, що є дійсними на цю дату. 

(2) [Процедури] Жодна Договірна Сторона не зобов'язана застосовувати положення цього 
Договору та Інструкції до будь-якої процедури в діловодстві за заявками і патентами, згаданими у пункті 
(1), якщо така процедура почалась до дати, на яку для цієї Договірної Сторони цей Договір стає 
обов'язковим відповідно до статті 21. 

Стаття 23 
Застереження 

(1) [Застереження] Будь-яка держава або міжурядова організація шляхом застереження може 
заявити, що положення статті 6(1) не застосовуються до будь-якої вимоги щодо єдності винаходу, яка 
застосовується до міжнародної заявки відповідно до Договору про патентну кооперацію ( 895_001 ). 

(2) [Спосіб подання застереження] Будь-яке застереження відповідно до пункту (1) робиться в 
заяві, що додається до ратифікаційної грамоти або документа про приєднання до цього Договору 
відповідної держави або міжурядової організації, що робить застереження. 

(3) [Відкликання] Будь-яке застереження, зроблене відповідно до пункту (1), може бути 
відкликане в будь-який час. 

(4) [Заборона робити інші застереження] За винятком випадку, передбаченого в пункті (1), жодні 
інші застереження до цього Договору не допускаються. 

Стаття 24 
Денонсація Договору 

(1) [Повідомлення] Будь-яка Договірна Сторона може денонсувати цей Договір шляхом 
повідомлення, направленого Генеральному директору. 

(2) [Дата набуття чинності] Будь-яка денонсація набуває чинності через один рік після дати 
одержання повідомлення Генеральним директором або з будь-якої пізнішої дати, зазначеної у 
повідомленні. Денонсація не впливає на застосування цього Договору щодо будь-якої заявки, що 
знаходиться на розгляді, або будь-якого патенту, що є чинним відносно Договірної Сторони, яка 
денонсує Договір, на момент набуття чинності денонсацією. 

Стаття 25 
Мови Договору 

(1) [Автентичні тексти] Цей Договір підписується в одному примірнику англійською, арабською, 
іспанською, китайською, російською і французькою мовами, причому всі тексти є рівно автентичними. 

(2) [Офіційні тексти] Офіційний текст будь-якою мовою, крім згаданих у пункті (1), затверджується 
Генеральним директором після консультацій із заінтересованими сторонами. Для цілей цього пункту 
заінтересована сторона означає будь-яку державу, яка є учасницею Договору або має право стати його 
учасницею відповідно до статті 20(1), офіційна мова або одна з офіційних мов якої є мовою, про яку 
йдеться, а також Європейську патентну організацію, Євразійську патентну організацію, Африканську 
регіональну організацію промислової власності та будь-яку іншу міжурядову організацію, що є 
учасницею Договору або може стати його учасницею, якщо одна з її офіційних мов є мовою, про яку 
йдеться. 

(3) [Переважна сила автентичних текстів] У разі розбіжностей щодо тлумачення на основі 
автентичних та офіційних текстів автентичні тексти мають переважну силу. 

Стаття 26 
Підписання Договору 

Цей Договір відкритий для підписання будь-якою державою, що має право стати його учасницею 
відповідно до статті 20(1), а також Європейською патентною організацією, Євразійською патентною 
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організацією та Африканською регіональною організацією промислової власності у штаб-квартирі 
Організації протягом одного року після його прийняття. 

Стаття 27 
Депозитарій; реєстрація 

(1) [Депозитарій] Генеральний директор є депозитарієм цього Договору. 

(2) [Реєстрація] Генеральний директор реєструє цей Договір у Секретаріаті Організації 
Об'єднаних Націй. 
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Інструкція до Договору про патентне право 

Правило 1 
Скорочені назви 

(1) ["Договір"; "Стаття"]  

(a) У цій Інструкції слово "Договір" означає Договір про патентне право. 

(b) У цій Інструкції слово "стаття" є посиланням на визначену статтю Договору. 

(2) [Скорочені назви, визначення яких містяться в Договорі] Скорочені назви, визначені у статті 1 
для цілей Договору, мають те ж саме значення і для цілей цієї Інструкції. 

Правило 2 
Детальні положення щодо дати подання заявки згідно зі статтею 5 

(1) [Строки згідно зі статтями 5(3) та (4)(b)] З урахуванням положень пункту (2) строки, згадані у 
статтях 5(3) і (4)(b), становлять не менше двох місяців від дати повідомлення, згаданого у статті 5(3). 

(2) [Винятки щодо строків згідно зі статтею 5(4)(b)] Якщо повідомлення відповідно до статті 5(3) 
не зроблено через те, що не подані відомості, які дозволяють відомству зв'язатися із заявником, то 
термін, згаданий у статті 5(4)(b), становить не менше двох місяців від дати, коли відомство вперше 
одержало один або декілька елементів, згаданих у статті 5(1)(a). 

(3) [Термін відповідно до статті 5(6)(a) і (b)] Термін, згаданий у статті 5(6)(a) і (b), становить: 

(і) якщо повідомлення зроблено відповідно до статті 5(5) - не менше двох місяців від дати 
повідомлення; 

(іі) якщо повідомлення не зроблено - не менше двох місяців від дати, коли відомство вперше 
одержало один або декілька елементів, згаданих у статті 5(1)(a). 

(4) [Вимоги відповідно до статті 5(6)(b)] Будь-яка Договірна Сторона з урахуванням правила 4(3) 
може вимагати, щоб для встановлення дати подання згідно зі статтею 5(6)(b): 

(і) копія попередньої заявки була подана протягом терміну, що застосовується відповідно до 
пункту (3); 

(іі) копія попередньої заявки і дата подання попередньої заявки, завірені як правильні 
відомством, до якого була подана попередня заявка, були представлені на прохання 
відомства протягом терміну, що становить не менше чотирьох місяців від дати цього 
прохання, або терміну, що застосовується відповідно до правила 4(1), залежно від того, який 
з них закінчується раніше; 

(ііі) якщо попередня заявка складена іншою мовою, ніж прийнята відомством, переклад 
попередньої заявки був поданий протягом терміну, що застосовується відповідно до пункту 
(3); 

(іv) відсутня частина опису або відсутнє креслення містились у повному обсязі у попередній 
заявці; 

(v) на дату, коли відомство вперше одержало один або декілька елементів, згаданих у статті 
5(1)(a), заявка містила зазначення того, що зміст попередньої заявки був включений до 
заявки шляхом посилання; 

(vі) протягом терміну, що застосовується відповідно до пункту (3), були надані відомості щодо 
того, чи міститься у попередній заявці або у перекладі, згаданому в підпункті (ііі), відсутня 
частина опису або відсутнє креслення. 

(5) [Вимоги згідно зі статтею 5(7)(a)]  

(a) У посиланні на раніше подану заявку, згадану в статті 5(7)(a), зазначається, що для цілей 
встановлення дати подання опис заявки і будь-які креслення замінені посиланням на раніше 
подану заявку. У посиланні також зазначається номер цієї заявки і відомство, до якого ця 
заявка була подана. Договірна Сторона може вимагати, щоб у посиланні також зазначалася 
дата подання раніше поданої заявки. 

(b) З урахуванням правила 4(3) Договірна Сторона може вимагати, щоб: 
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(і) копія раніше поданої заявки і, якщо раніше подана заявка викладена іншою мовою, ніж 
прийняті відомством, переклад цієї раніше поданої заявки був наданий у відомство 
протягом терміну, що становить не менше двох місяців від дати, коли відомство 
одержало заявку, що містить посилання, згадане в статті 5(7)(a); 

(іі) завірена копія раніше поданої заявки була надана у відомство протягом терміну, що 
становить не менше чотирьох місяців від дати одержання заявки, що містить 
посилання, згадане у статті 5(7)(a). 

(c) Договірна Сторона може вимагати, щоб посилання, згадане у статті 5(7)(a), було посиланням 
на раніше подану заявку, представлену заявником, його правопопередником або 
правонаступником. 

(6) [Винятки відповідно до статті 5(8)(іі)] Видами заявок, згаданих у статті 5(8)(іі), є: 

(і) виділені заявки; 

(іі) заявки щодо продовження або часткового продовження попередньої заявки; 

(ііі) заявки, подані новими заявниками, які, як установлено, мають право на винахід, що 
міститься у попередній заявці. 

Правило 3 
Детальні положення щодо заявки згідно зі статтею 6(1), (2) і (3) 

(1) [Додаткові вимоги згідно зі статтею 6(1)(ііі)] (a) Договірна Сторона може вимагати, щоб 
заявник, який бажає, щоб заявка розглядалася як виділена заявка відповідно до правила 2(6)(і), 
зазначив: 

(і) що він бажає, щоб заявка розглядалася в якості такої; 

(іі) номер і дату подання заявки, з якої заявка виділена. 

(b) Договірна Сторона може вимагати, щоб заявник, який бажає, щоб заявка розглядалася як 
заявка відповідно до правила 2(6)(ііі), зазначив: 

(і) що він бажає, щоб заявка розглядалася в якості такої; 

(іі) номер і дату подання попередньої заявки. 

(2) [Бланк заяви згідно зі статтею 6(2)(b)] Договірна Сторона допускає представлення змісту, 
згаданого у статті 6(2)(a): 

(і) на бланку заяви, якщо цей бланк заяви відповідає бланку заяви згідно з Договором про 
патентну кооперацію з будь-якими змінами відповідно до правила 20(2); 

(іі) на бланку заяви згідно з Договором про патентну кооперацію, якщо до цього бланка заяви 
додається інформація про те, що заявник бажає, щоб заявка розглядалася як національна 
або регіональна заявка. У цьому разі вважається, що бланк заяви включає зміни, згадані в 
підпункті (і); 

(ііі) на бланку заяви згідно з Договором про патентну кооперацію, що містить інформацію про те, 
що заявник бажає, щоб заявка розглядалася як національна або регіональна заявка, якщо 
такий бланк заяви наявний згідно з Договором про патентну кооперацію. 

(3) [Вимога відповідно до статті 6(3)] Відповідно до статті 6(3) Договірна Сторона може вимагати 
переклад назв, формули і реферату заявки, складеної мовою, прийнятою відомством, будь-якою іншою 
мовою, прийнятою відомством. 

Правило 4 
Наявність попередньої заявки згідно зі статтею 6(5) і правилом 2(4) або раніше поданої заявки 

згідно з правилом 2(5)(b) 

(1) [Копія попередньої заявки згідно зі статтею 6(5)] З урахуванням положень пункту (3) Договірна 
Сторона може вимагати, щоб копія попередньої заявки, згадана у статті 6(5), була подана у відомство 
протягом терміну, що становить не менше 16 місяців з дати подання цієї попередньої заявки або, за 
наявності декількох таких попередніх заявок, - з самої ранньої дати подання цих попередніх заявок. 

(2) [Засвідчення] З урахуванням положень пункту (3) Договірна Сторона може вимагати, щоб 
дійсність згаданої у пункті (1) копії, а також точність дати подання попередньої заявки були засвідчені 
відомством, до якого була подана попередня заявка. 
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(3) [Наявність попередньої заявки або раніше поданої заявки] Жодна Договірна Сторона не 
вимагає надання копії або засвідченої копії попередньої заявки або засвідчення точності дати, як це 
згадано у пунктах (1) і (2) і правилі 2(4), або копії чи засвідченої копії раніше поданої заявки, як це 
згадано у правилі 2(5)(b), якщо попередня заявка або раніше подана заявка була подана у відомство або 
доступна для цього відомства з цифрової бібліотеки, яка допускається цим відомством з цією метою. 

(4) [Переклад] У разі, якщо попередня заявка подана іншою мовою, ніж прийнята відомством, і 
дійсність заяви про пріоритет стосується встановлення патентоспроможності винаходу, що 
розглядається, Договірна Сторона може вимагати, щоб переклад попередньої заявки, згаданої у пункті 
(1), був наданий заявником на прохання відомства або іншого компетентного органу протягом терміну, 
який становить не менше двох місяців від дати такого прохання і є не меншим за термін, за наявності 
такого, що застосовується згідно з цим пунктом. 

Правило 5 
Докази відповідно до статей 6(6) і 8(4)(c) та правил 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) і 18(4) 

У разі, якщо відповідно до статті 6(6) або 8(4)(c) або правила 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) або 18(4) 
відомство повідомляє заявника, власника або іншу особу про те, що необхідно надати докази, у 
повідомленні зазначається причина, на підставі якої відомство має сумніви щодо достовірності 
матеріалу, відомостей або підпису або щодо точності перекладу, залежно від випадку. 

Правило 6 
Термін щодо заявки відповідно до статті 6(7) і (8) 

(1) [Термін відповідно до статті 6(7) і (8)] З урахуванням положень пунктів (2) і (3) термін, 
згаданий у статті 6(7) і (8), становить не менше двох місяців від дати повідомлення, згаданого у статті 
6(7). 

(2) [Виняток щодо терміну згідно зі статтею 6(8)] З урахуванням положень пункту (3) у разі, якщо 
повідомлення відповідно до статті 6(7) не зроблено через те, що не надані відомості, які дозволяють 
відомству зв'язатись із заявником, термін, згаданий у статті 6(8), становить не менше трьох місяців з 
дати, коли відомство вперше одержало один або декілька елементів, згаданих у статті 5(1)(a). 

(3) [Термін згідно зі статтею 6(7) і (8) у зв'язку зі сплатою збору за подання заявки відповідно до 
Договору про патентну кооперацію] Якщо не сплачені будь-які збори у зв'язку з поданням заявки, сплата 
яких вимагається згідно зі статтею 6(4), Договірна Сторона може відповідно до статті 6(7) і (8) 
застосовувати такі ж терміни для сплати, включаючи пізню сплату, що застосовуються відповідно до 
Договору про патентну кооперацію у зв'язку зі сплатою основного збору як компоненту міжнародного 
збору. 

Правило 7 
Детальні положення щодо представництва відповідно до статті 7 

(1) [Інші процедури згідно зі статтею 7(2)(a)(ііі)] Інші процедури, згадані у статті 7(2)(a)(ііі), 
стосовно яких Договірна Сторона не може вимагати призначення представника, включають: 

(і) надання копії попередньої заявки згідно з правилом 2(4); 

(іі) надання копії раніше поданої заявки згідно з правилом 2(5)(b). 

(2) [Призначення представника згідно зі статтею 7(3)]  

(a) Договірна Сторона допускає, щоб відомості про призначення представника були подані у 
відомство: 

(і) в окремому повідомленні (далі "доручення"), підписаному заявником, власником або 
іншою заінтересованою особою, в якому зазначається ім'я та адреса представника; 
або, на вибір заявника,  

(іі) на згаданому у статті 6(2) бланку заяви, підписаному заявником. 

(b) Одного доручення достатньо, навіть якщо воно стосується декількох заявок або патентів 
однієї і тієї самої особи або однієї чи декількох заявок та одного чи декількох патентів однієї 
і тієї самої особи, за умови, що всі згадані заявки і патенти зазначені в одному дорученні. 
Одного доручення також достатньо, навіть якщо воно, з урахуванням будь-якого винятку, 
зазначеного особою, що надає це доручення, стосується всіх існуючих і майбутніх заявок 
або патентів цієї особи. У разі, якщо це одне доручення подається на папері або у будь-який 
інший дозволений відомством спосіб, відомство може вимагати, щоб для кожної заявки і 
патенту, яких стосується доручення, була подана його окрема копія. 
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(3) [Переклад доручення] У разі, якщо доручення подане іншою мовою, ніж прийнята відомством, 
Договірна Сторона може вимагати, щоб до нього додавався переклад. 

(4) [Докази] Договірна Сторона може вимагати надання у відомство доказів лише у тому разі, 
якщо відомство має розумні підстави сумніватися у достовірності будь-яких відомостей, що містяться у 
будь-якому повідомленні, згаданому в пункті (2)(a). 

(5) [Термін відповідно до статті 7(5) і (6)] З урахуванням положень пункту (6) термін, згаданий у 
статті 7(5) і (6), становить не менше двох місяців від дати повідомлення згідно зі статтею 7(5). 

(6) [Виняток щодо терміну відповідно до статті 7(6)] Якщо повідомлення, згадане у статті 7(5), не 
зроблено через те, що не подані відомості, що дозволяють відомству зв'язатися із заявником, власником 
або іншою заінтересованою особою, термін, згаданий у статті 7(6), становить не менше трьох місяців від 
дня, коли була розпочата процедура, згадана у статті 7(5). 

Правило 8 
Подання повідомлень відповідно до статті 8(1) 

(1) [Повідомлення, подані на папері]  

(a) Після 2 червня 2005 року будь-яка Договірна Сторона з урахуванням положень статей 5(1) і 
8(1)(d) може виключити подання повідомлень на папері або може продовжити дозвіл на 
подання повідомлень на папері. До цієї дати будь-яка Договірна Сторона дозволяє подання 
повідомлень на папері. 

(b) З урахуванням положень статті 8(3) та підпункту (c) Договірна Сторона може встановлювати 
вимоги щодо форми повідомлень, що подаються на папері. 

(c) Якщо Договірна Сторона дозволяє подання повідомлень на папері, її відомство дозволяє 
подання повідомлень на папері згідно з вимогами Договору про патентну кооперацію щодо 
форми повідомлень, що подаються на папері. 

(d) Незважаючи на положення підпункту (a), якщо отримання або обробка повідомлення, 
поданого на папері, в силу його характеру або розміру, вбачається недоцільною, Договірна 
Сторона може вимагати надання цього повідомлення в іншій формі або іншими засобами 
передачі. 

(2) [Повідомлення, подані в електронній формі або електронними засобами зв'язку] 

(a) Якщо Договірна Сторона дозволяє подання повідомлень в її відомство визначеною мовою в 
електронній формі або електронними засобами зв'язку, включаючи подання повідомлень за 
допомогою телеграфу, телетайпа, телефаксу або інших аналогічних засобів, та існують 
вимоги, що застосовуються до цієї Договірної Сторони згідно з Договором про патентну 
кооперацію стосовно повідомлень, поданих в електронній формі або електронними 
засобами зв'язку цією мовою, відомство дозволяє подання повідомлень в електронній формі 
або електронними засобами зв'язку зазначеною мовою згідно з цими вимогами. 

(b) Договірна Сторона, яка дозволяє подання повідомлень у її відомство в електронній формі 
або електронними засобами зв'язку, повідомляє Міжнародне бюро про вимоги згідно з її 
застосовним законодавством, що стосуються такого подання. Будь-яке таке повідомлення 
публікується Міжнародним бюро мовою, якою таке повідомлення зроблено, і мовами, якими 
затверджені автентичні та офіційні тексти Договору відповідно до статті 25. 

(c) Якщо згідно з положеннями підпункту (a) Договірна Сторона дозволяє подання повідомлень 
за допомогою телеграфу, телетайпа, телефаксу або інших аналогічних засобів передачі, 
вона може вимагати, щоб оригінал будь-якого документа, переданого такими засобами, у 
супроводі листа, що ідентифікує таку попередню передачу, був поданий на папері у 
відомство протягом терміну, який становить не менше одного місяця від дати передачі. 

(3) [Копії повідомлень, поданих на папері, що представляються в електронній формі або 
електронними засобами зв'язку]  

(a) якщо Договірна Сторона дозволяє подання в електронній формі або електронними засобами 
зв'язку копії повідомлення, поданого на папері мовою, прийнятою відомством, та існують 
вимоги, що застосовуються до цієї Договірної Сторони згідно з Договором про патентну 
кооперацію щодо представлення таких копій повідомлень, відомство дозволяє подання копій 
повідомлень в електронній формі або електронними засобами зв'язку згідно з цими 
вимогами. 
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(b) пункт (2)(b) застосовується mutatіs mutandіs до представлених в електронній формі або 
електронними засобами зв'язку копій повідомлень, поданих на папері. 

Правило 9 
Детальні положення щодо підпису згідно зі статтею 8(4) 

(1) [Відомості, що супроводжують підпис] Договірна Сторона може вимагати, щоб підпис фізичної 
особи, яка його поставила, супроводжувався: 

(і) літерним зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, або, на вибір цієї особи, імені 
або імен, звичайно використовуваних зазначеною особою; 

(іі) зазначенням посади, в рамках якої ця особа поставила підпис, якщо назва такої посади не є 
очевидною з тексту повідомлення. 

(2) [Дата підпису] Договірна Сторона може вимагати, щоб підпис супроводжувався зазначенням 
дати, коли він поставлений. Якщо таке зазначення вимагається, але не представлено, датою 
поставлення підпису вважається дата отримання відомством повідомлення з підписом, або, якщо це 
дозволяє Договірна Сторона, більш рання дата, ніж дата такого повідомлення. 

(3) [Підпис повідомлення, що подається на папері] Якщо повідомлення, адресоване відомству 
Договірної Сторони, подано на папері і вимагається підпис, ця Договірна Сторона: 

(і) з урахуванням підпункту (ііі) приймає власноручний підпис; 

(іі) замість власноручного підпису може дозволяти використання інших форм підпису, таких як 
відтиск або штемпель з підписом, або використання печатки або маркірування зі штриховим 
кодом; 

(ііі) може вимагати використання печатки замість власноручного підпису, якщо фізична особа, 
яка підписує повідомлення, є громадянином Договірної Сторони і має адресу на її території, 
або, якщо юридична особа, від імені якої підписується повідомлення, заснована згідно з її 
законодавством і має місце проживання або реально діюче промислове або торговельне 
підприємство на її території. 

(4) [Підпис на повідомленнях, поданих в електронній формі або електронними засобами зв'язку, 
із графічним зображенням] Якщо Договірна Сторона дозволяє подання повідомлень в електронній формі 
або електронними засобами зв'язку, вона вважає таке повідомлення підписаним, якщо на цьому 
повідомленні, отриманому відомством цієї Договірної Сторони, є графічне зображення підпису, 
прийнятного для цієї Договірної Сторони згідно з пунктом (3). 

(5) [Підпис на повідомленнях, поданих в електронній формі, без графічного зображення підпису]  

(a) якщо Договірна Сторона дозволяє подання повідомлень в електронній формі і графічне 
зображення підпису, прийнятного для цієї Договірної Сторони згідно з пунктом (3), не 
міститься на такому повідомленні, отриманому відомством цієї Договірної Сторони, 
Договірна Сторона може вимагати, щоб повідомлення було підписане з використанням 
підпису в електронній формі, як встановлено цією Договірною Стороною. 

(b) незважаючи на положення підпункту (a), якщо Договірна Сторона дозволяє подання 
повідомлень в електронній формі визначеною мовою та існують вимоги, що застосовуються 
до цієї Договірної Сторони згідно з Договором про патентну кооперацію щодо підписів в 
електронній формі повідомлень, поданих в електронній формі цією мовою, в яких немає 
графічного зображення підпису, відомство цієї Договірної Сторони приймає підпис в 
електронній формі згідно з цими вимогами. 

(c) правило 8(2)(b) застосовується mutatіs mutandіs. 

(6) [Виняток щодо засвідчення підпису відповідно до статті 8(4)(b)] Договірна Сторона може 
вимагати, щоб будь-який підпис, згаданий у пункті (5), було підтверджено у спосіб засвідчення підписів в 
електронній формі, зазначений цією Договірною Стороною. 

Правило 10 
Детальні положення стосовно відомостей згідно зі статтею 8(5), (6) і (8) 

(1) [Відомості згідно зі статтею 8(5)]  

(a) оговірна Сторона може вимагати, щоб у будь-якому повідомленні були зазначені: 

(і) ім'я та адреса заявника, власника або іншої заінтересованої особи; 
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(іі) номер заявки або патенту, до якого воно відноситься; 

(ііі) якщо заявник, власник або інша заінтересована особа зареєстровані у відомстві - 
номер або інші відомості, згідно з якими вони таким чином зареєстровані. 

(b) оговірна Сторона може вимагати, щоб будь-яке повідомлення представника для цілей 
процедури у відомстві містило: 

(і) ім'я та адресу представника; 

(іі) посилання на доручення або інше повідомлення, в якому зазначається або 
зазначалося про призначення цього представника, на підставі якого такий представник 
діє; 

(ііі) якщо представник зареєстрований у відомстві - номер або інші відомості, згідно з 
якими він зареєстрований. 

(2) [Адреса для листування та адреса для юридичних послуг] Договірна Сторона може вимагати, 
щоб адреса для листування, згадана у статті 8(6)(і), і адреса для юридичних послуг, згадана у статті 
8(6)(іі), знаходилися на території, визначеній цією Договірною Стороною. 

(3) [Адреса у разі непризначення представника] У разі, якщо представник не призначений і 
заявник, власник або інша заінтересована особа представила в якості своєї адреси адресу на території, 
визначеній Договірною Стороною, згідно з пунктом (2), ця Договірна Сторона вважає цю адресу адресою 
для листування, згаданою у статті 8(6)(і), або адресою для юридичних послуг, згаданою у статті 8(6)(іі), 
як того вимагає Договірна Сторона, якщо тільки цей заявник, власник або інша заінтересована особа 
спеціально не зазначила іншу таку адресу відповідно до статті 8(6). 

(4) [Адреса у разі призначення представника] У разі, якщо представник призначений, Договірна 
Сторона вважає адресу цього представника адресою для листування, згаданою у статті 8(6)(і), або 
адресою для юридичних послуг, згаданою у статті 8(6)(іі), як того вимагає Договірна Сторона, якщо 
тільки цей заявник, власник або інша заінтересована особа спеціально не зазначила іншу таку адресу 
відповідно до статті 8(6). 

(5) [Санкції за невиконання вимог згідно зі статтею 8(8)] Жодна Договірна Сторона не може 
передбачати відхилення заявки через невиконання будь-якої вимоги стосовно подання реєстраційного 
номера заявки або інших відомостей згідно з пунктом (1)(a)(ііі) і (b)(ііі). 

Правило 11 
Термін стосовно повідомлень згідно зі статтею 8(7) і (8) 

(1) [Термін згідно зі статтею 8(7) і (8)] З урахуванням положень пункту (2) термін, згаданий у 
статті 8(7) і (8), становить не менше двох місяців від дати повідомлення, згаданого у статті 8(7). 

(2) [Виняток стосовно терміну згідно зі статтею 8(8)] Якщо повідомлення відповідно до статті 8(7) 
не зроблено через те, що не подані відомості, що дозволяють відомству зв'язатися із заявником, 
власником або іншою заінтересованою особою, термін, згаданий у статті 8(8), становить не менше трьох 
місяців від дати одержання відомством повідомлення, згаданого у статті 8(7). 

Правило 12 
Детальні положення стосовно послаблення щодо строків згідно зі статтею 11 

(1) [Вимоги відповідно до статті 11(1)]  

(a) Договірна Сторона може вимагати, щоб прохання, згадане у статті 11(1): 

(і) було підписано заявником або власником; 

(іі) містило зазначення того, що подається прохання про продовження терміну, і 
зазначення цього терміну. 

(b) Якщо прохання про продовження терміну подано після закінчення терміну, Договірна 
Сторона може вимагати, щоб одночасно з поданням прохання були виконані всі вимоги, 
щодо яких застосовується термін для вчинення відповідної дії. 

(2) [Період і термін відповідно до статті 11(1)]  

(a) Період продовження терміну, згаданий у статті 11(1), становить не менше двох місяців від 
дати закінчення непродовженого терміну. 

(b) Термін, згаданий у статті 11(1)(іі), закінчується не раніше ніж через два місяці після дати 
закінчення непродовженого терміну. 
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(3) [Вимоги відповідно до статті 11(2)(і)] Договірна Сторона може вимагати, щоб прохання, 
згадане у статті 11(2): 

(і) було підписано заявником або власником; 

(іі) містило зазначення того, що подається прохання про послаблення стосовно недотримання 
терміну, і зазначення такого терміну. 

(4) [Термін для подання прохання згідно зі статтею 11(2)(іі)] Термін, згаданий у статті 11(2)(іі), 
закінчується не раніше ніж через два місяці після повідомлення відомством про те, що заявник або 
власник порушив встановлений відомством термін. 

(5) [Винятки відповідно до статті 11(3)]  

(a) Від жодної Договірної Сторони відповідно до статті 11(1) або (2) не вимагається надання: 

(і) другого або будь-якого наступного послаблення щодо терміну, на який воно вже було 
надане згідно зі статтею 11(1) або (2); 

(іі) послаблення для подання прохання про послаблення відповідно до статті 11(1) або 
(2) або прохання про відновлення відповідно до статті 12(1); 

(ііі) послаблення щодо терміну для сплати зборів за підтримання; 

(іv) послаблення щодо терміну, згаданого у статті 13(1), (2) або (3); 

(v) послаблення щодо терміну для вчинення дії в апеляційній палаті або іншому органі з 
перегляду, заснованому в рамках відомства; 

(vі) послаблення щодо терміну для дій у ході розгляду іnter partes. 

(b) Від жодної Договірної Сторони, яка передбачає максимальний термін для виконання всіх 
процедурних вимог у відомстві, згідно зі статтею 11(1) або (2) не вимагається надання 
послаблення стосовно терміну для вчинення дії у такій процедурі щодо будь-яких з цих 
вимог за межами такого максимального терміну. 

Правило 13 
Детальні положення щодо відновлення прав після встановлення відомством факту вжиття 

належних заходів або ненавмисності згідно зі статтею 12 

(1) [Вимоги згідно зі статтею 12(1)(і)] Договірна Сторона може вимагати, щоб прохання, згадане у 
статті 12(1)(і), було підписано заявником або власником. 

(2) [Термін згідно зі статтею 12(1)(іі)] Терміном для подання прохання і виконання вимог 
відповідно до статті 12(1)(іі) є той з цих термінів, що закінчується першим: 

(і) не менше двох місяців від дати усунення причини недотримання терміну для вчинення 
відповідної дії; 

(іі) не менше 12 місяців від дати закінчення терміну для вчинення відповідної дії або якщо 
прохання стосується несплати збору за підтримання, не менше 12 місяців з дати закінчення 
пільгового періоду, передбаченого статтею 5bіs Паризької конвенції. 

(3) [Винятки згідно зі статтею 12(2)] Винятки, згадані у статті 12(2), являють собою недотримання 
терміну: 

(і) для вчинення дії в апеляційній палаті або іншому органі з перегляду, заснованому в рамках 
відомства; 

(іі) для подання прохання про послаблення відповідно до статті 11(1) або (2) або прохання про 
відновлення прав відповідно до статті 12(1); 

(ііі) згаданого у статті 13(1), (2) або (3); 

(іv) для вчинення дії у ході розгляду іnter partes. 

Правило 14 
Детальні положення щодо виправлення або доповнення заяви про пріоритет і відновлення 

права пріоритету згідно зі статтею 13 

(1) [Виняток згідно зі статтею 13(1)] Жодна Договірна Сторона не зобов'язана передбачати 
виправлення або доповнення заяви про пріоритет відповідно до статті 13(1) у разі одержання прохання, 
згаданого у статті 13(1)(і), після того, як заявник подав прохання про дострокову публікацію або про 
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прискорену або швидку обробку, якщо це прохання про дострокову публікацію або про прискорену або 
швидку обробку відкликане до завершення технічної підготовки до публікації заявки. 

(2) [Вимоги відповідно до статті 13(1)(і)] Договірна Сторона може вимагати, щоб прохання, 
згадане у статті 13(1)(і), було підписано заявником. 

(3) [Термін згідно зі статтею 13(1)(іі)] Термін, згаданий у статті 13(1)(іі), не повинен бути меншим 
за термін для подання заяви про пріоритет після подання міжнародної заявки, що застосовується до 
міжнародної заявки згідно з Договором про патентну кооперацію ( 895_001 ). 

(4) [Термін згідно зі статтею 13(2)] (a) Термін, згаданий у вступній частині статті 13(2), 
закінчується не раніше ніж через два місяці після дати закінчення строку пріоритету. 

(b) Терміном, згаданим у статті 13(2)(іі), є термін, що застосовується згідно з підпунктом (a), або 
термін, до якого завершена будь-яка технічна підготовка до публікації наступної заявки, залежно від 
того, який з них закінчується раніше. 

(5) [Вимоги згідно зі статтею 13(2)(і)] Договірна Сторона може вимагати, щоб згадане у статті 
13(2)(і) прохання: 

(і) було підписано заявником; і  

(іі) супроводжувалося заявою про пріоритет, якщо заявка не містила заяви про пріоритет 
попередньої заявки. 

(6) [Вимоги згідно зі статтею 13(3)]  

(a) Договірна Сторона може вимагати, щоб згадане у статті 13(3)(і) прохання: 

(і) було підписано заявником; і  

(іі) зазначало відомство, до якого подано прохання про надання копії попередньої заявки, 
і дату подання цього прохання. 

(b) Договірна Сторона може вимагати, щоб: 

(і) заява або інший доказ на підтримку прохання, згаданого у статті 13(3), були подані у 
відомство протягом терміну, встановленого відомством; 

(іі) копія попередньої заявки, згадана у статті 13(3)(іv), була подана у відомство протягом 
терміну, що становить не менше одного місяця від дати, коли відомство, до якого була 
подана попередня заявка, надало заявнику цю копію. 

(7) [Термін згідно зі статтею 13(3)(ііі)] Термін, згаданий у статті 13(3)(ііі), закінчується за два 
місяці до закінчення терміну, встановленого правилом 4(1). 

Правило 15 
Прохання про внесення запису про зміну імені або адреси 

(1) [Прохання] Якщо заявник або власник залишився тим же, але змінилися його ім'я або адреса, 
Договірна Сторона дозволяє, щоб прохання про внесення запису про зміну імені або адреси було подано 
у повідомленні, підписаному заявником або власником, і містило такі відомості: 

(і) зазначення того, що подається прохання про внесення запису про зміну імені або адреси; 

(іі) номер відповідної заявки або патенту; 

(ііі) зміну, що вноситься; 

(іv) ім'я та адресу заявника або власника до зміни. 

(2) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору щодо прохання, згаданого у пункті (1). 

(3) [Одне прохання]  

(a) Одного прохання достатньо, навіть якщо зміна стосується як імені, так і адреси заявника або 
власника. 

(b) Одного прохання достатньо, навіть якщо зміна стосується декількох заявок або патентів 
однієї і тієї самої особи або однієї або декількох заявок і одного або декількох патентів однієї 
і тієї самої особи, за умови, що у проханні зазначені номери всіх відповідних заявок і 
патентів. У разі подання цього одного прохання на папері або будь-якими іншими засобами, 
дозволеними відомством, Договірна Сторона може вимагати, щоб для кожної заявки і 
патенту, яких стосується прохання, була надана його окрема копія. 
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(4) [Докази] Договірна Сторона може вимагати надання відомству доказів лише у тому разі, якщо 
відомство має розумні підстави сумніватися у достовірності будь-яких відомостей, що містяться у 
проханні. 

(5) [Заборона інших вимог] Стосовно прохання, згаданого у пункті (1), жодна Договірна Сторона 
не може вимагати виконання вимог, відмінних від згаданих у пунктах (1)-(4), якщо інше не передбачено 
Договором або не встановлено цією Інструкцією. Зокрема, не може вимагатись надання будь-якого 
свідоцтва, що стосується зміни. 

(6) [Повідомлення] У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються 
Договірною Стороною згідно з пунктами (1)-(4), відомство повідомляє про це заявника або власника, 
надаючи можливість виконати будь-яку таку вимогу і надати зауваження протягом не менш ніж двох 
місяців від дати повідомлення. 

(7) [Невиконання вимог]  

(a) У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються Договірною Стороною 
згідно з пунктами (1)-(4), в строк згідно з підпунктом (b), Договірна Сторона може 
передбачити відмову в прийомі прохання, але не може застосовувати жорсткіші санкції. 

(b) Строк, згаданий у підпункті (a), становить: 

(і) з урахуванням підпункту (іі) - не менше двох місяців від дати повідомлення; 

(іі) якщо не надані відомості, що дозволяють відомству зв'язатися з особою, яка подала 
прохання, згадане у пункті (1), - не менше трьох місяців від дати одержання цього 
прохання відомством. 

(8) [Зміна імені або адреси представника, або адреси для листування, або адреси для 
юридичних послуг] Пункти (1)-(7) застосовуються mutatіs mutandіs до будь-якої зміни імені або адреси 
представника і до будь-якої зміни, що стосується адреси для листування або адреси для юридичних 
послуг. 

Правило 16 
Прохання про внесення запису про зміну заявника або власника 

(1) [Прохання про внесення запису про зміну заявника або власника]  

(a) У разі зміни особи заявника або власника Договірна Сторона допускає, щоб прохання про 
внесення запису про зміну було подано у повідомленні, підписаному заявником або 
власником чи новим заявником або новим власником, і містило такі відомості: 

(і) зазначення того, що подається прохання про внесення запису про зміну заявника або 
власника; 

(іі) номер відповідної заявки або патенту; 

(ііі) ім'я та адресу заявника або власника; 

(іv) ім'я та адресу нового заявника або нового власника; 

(v) дату зміни особи заявника або власника; 

(vі) назву держави, громадянином якої є новий заявник або новий власник, якщо він є 
громадянином будь-якої держави, назву держави, в якій новий заявник або новий 
власник має місце проживання, за наявності такого, і назву держави, в якій новий 
заявник або новий власник має реально діюче промислове або торговельне 
підприємство, за наявності такого; 

(vіі) підставу для зміни. 

(b) Договірна Сторона може вимагати, щоб прохання містило: 

(і) заяву про те, що інформація, яка міститься у проханні, є правильною і достовірною; 

(іі) інформацію, що стосується будь-якого державного інтересу цієї Договірної Сторони. 

(2) [Документація, що стосується підстави для зміни заявника або власника]  

(a) Якщо зміна заявника або власника є результатом укладення контракту, Договірна Сторона 
може вимагати, щоб це прохання містило інформацію про реєстрацію контракту, якщо 
реєстрація є обов'язковою згідно із застосовним законодавством, та щоб прохання на вибір 
сторони, що його подає, супроводжувалося одним з таких документів: 
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(і) копією контракту. При цьому може вимагатися, щоб така копія була завірена як така, 
що відповідає оригіналу контракту, на вибір сторони, що подає прохання, державним 
нотаріусом, або будь-яким іншим компетентним державним органом, або, якщо це 
дозволяється відповідно до застосовного законодавства, представником, що має 
право вести справи у відомстві; 

(іі) випискою з контракту, що відображає зміну. При цьому може вимагатися, щоб така 
виписка була завірена як дійсна виписка з контракту на вибір сторони, що подає 
прохання, державним нотаріусом, або будь-яким іншим компетентним державним 
органом, або, якщо це дозволяється відповідно до застосовного законодавства, 
представником, що має право вести справи у відомстві; 

(ііі) незасвідченим свідоцтвом про передачу права власності за контрактом, що має зміст, 
визначений у Типовому міжнародному бланку щодо свідоцтва про передачу, і 
підписане як заявником, так і новим заявником або як власником, так і новим 
власником. 

(b) Якщо зміна заявника або власника є результатом злиття або реорганізації чи поділу 
юридичної особи, Договірна Сторона може вимагати, щоб до прохання додавалася копія 
складеного компетентним органом документа, який є доказом злиття або реорганізації чи 
поділу юридичної особи, і будь-який розподіл відповідних прав, наприклад, копія виписки з 
торговельного реєстру. Договірна Сторона може також вимагати, щоб копія була завірена як 
така, що відповідає оригіналу документа, на вибір сторони, що подає прохання, органом, що 
видав документ, або державним нотаріусом, або будь-яким іншим компетентним державним 
органом, або, якщо це дозволяється відповідно до застосовного законодавства, 
представником, який має право вести справи у відомстві. 

(c) Якщо зміна заявника або власника не є результатом укладання контракту, злиття, або 
реорганізації чи поділу юридичної особи, а викликана іншими причинами, наприклад, 
застосуванням законодавства або рішенням суду, Договірна Сторона може вимагати, щоб до 
прохання додавалася копія документа, що є доказом зміни. Договірна Сторона може також 
вимагати, щоб копія була завірена як така, що відповідає оригіналу документа, на вибір 
сторони, що подає прохання, органом, що видав документ, або державним нотаріусом, або 
іншим компетентним державним органом, або, якщо це дозволяється відповідно до 
застосовного законодавства, представником, що має право вести справи у відомстві. 

(d) У разі зміни особи одного або декількох, але не всіх заявників або співвласників, Договірна 
Сторона може вимагати, щоб у відомство був представлений доказ згоди зі зміною будь-
якого співзаявника або співвласника, на якого не поширюється зміна. 

(3) [Переклад] Договірна Сторона може вимагати переклад будь-якого документа, поданого 
згідно з пунктом (2), що складений іншою мовою, ніж прийнята відомством. 

(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору щодо прохання, згаданого у пункті (1). 

(5) [Одне прохання] Одного прохання достатньо, навіть якщо зміна стосується декількох заявок 
або патентів однієї і тієї самої особи або однієї або декількох заявок і одного або декількох патентів 
однієї і тієї самої особи, за умови, що зміна заявника або власника однакова для всіх відповідних заявок 
і патентів і у проханні зазначені номери всіх відповідних заявок і патентів. У разі подання цього одного 
прохання на папері або будь-якими іншими засобами, що дозволяються відомством, Договірна Сторона 
може вимагати, щоб для кожної заявки і патенту, яких стосується прохання, була представлена його 
окрема копія. 

(6) [Докази] Договірна Сторона може вимагати надання відомству доказів або, у випадку пункту 
(2), додаткових доказів лише у тому разі, якщо у цього відомства є розумні підстави сумніватися у 
достовірності будь-яких відомостей, що містяться у проханні або у будь-якому документі, згаданому в 
цьому правилі, або точності будь-якого перекладу, згаданого у пункті (3). 

(7) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може вимагати щодо прохання, 
згаданого у цьому правилі, виконання формальних вимог, відмінних від згаданих у пунктах (1)-(6), якщо 
інше не передбачено Договором або не встановлено цією Інструкцією. 

(8) [Повідомлення; невиконання вимог] Правило 15(6) і (7) застосовується mutatіs mutandіs у разі 
невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються згідно з пунктами (1)-(5), або у разі, якщо 
відповідно до пункту (6) вимагаються докази або додаткові докази. 

(9) [Виняток щодо авторства] Договірна Сторона може виключити застосування цього правила 
щодо зміни авторства. Поняття авторства визначається згідно із застосовним законодавством. 
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Правило 17 
Прохання про внесення запису про ліцензію або заставу 

(1) [Прохання про внесення запису про ліцензію]  

(a) Якщо згідно із застосовним законодавством може бути внесений запис про ліцензію щодо 
заявки або патенту, Договірна Сторона дозволяє, щоб прохання про внесення запису про 
таку ліцензію було подано у повідомленні, підписаному ліцензіаром або ліцензіатом, із 
зазначенням: 

(і) того, що подається прохання про внесення запису про ліцензію; 

(іі) номера відповідної заявки або патенту; 

(ііі) імені та адреси ліцензіара; 

(іv) імені та адреси ліцензіата; 

(v) того, якою є ліцензія - виключною або невиключною; 

(vі) назви держави, громадянином якої є ліцензіат, якщо він є громадянином будь-якої 
держави, назви держави, в якій ліцензіат має місце проживання, за наявності такого, і 
назви держави, в якій ліцензіат має реально діюче промислове або торговельне 
підприємство, за наявності такого. 

(b) Договірна Сторона може вимагати, щоб прохання містило: 

(і) заяву про те, що інформація, яка міститься у проханні, є правильною і достовірною; 

(іі) інформацію, що стосується будь-якого державного інтересу цієї Договірної Сторони; 

(ііі) інформацію, що стосується реєстрації ліцензії, якщо реєстрація є обов'язковою 
відповідно до застосовного законодавства; 

(іv) дату і строк дії ліцензії. 

(2) [Документація, що є підставою для ліцензії] 

(a) Якщо ліцензія є результатом вільно укладеної угоди, Договірна Сторона може вимагати, щоб 
до прохання на вибір сторони, що його подає, додавався один з таких документів: 

(і) копія угоди. При цьому може вимагатися, щоб така копія була завірена як така, що 
відповідає оригіналу угоди, на вибір сторони, що подає прохання, державним 
нотаріусом, або будь-яким іншим компетентним державним органом, або, якщо це 
дозволяється згідно із застосовним законодавством, представником, який має право 
вести справи у відомстві. 

(іі) виписка з угоди, що містить ті частини такої угоди, що відображають ліцензовані права 
та їх обсяг. При цьому може вимагатися, щоб така виписка була завірена як дійсна 
виписка з угоди на вибір сторони, що подає прохання, державним нотаріусом, або 
іншим компетентним державним органом, або, якщо це дозволяється згідно із 
застосовним законодавством, представником, що має право вести справи у відомстві. 

(b) Якщо ліцензія є результатом вільно укладеної угоди, Договірна Сторона може вимагати, щоб 
заявник, власник, ліцензіат виключної ліцензії, співзаявник, співвласник або співліцензіат 
виключної ліцензії, що не є учасником цієї угоди, дав свою згоду на внесення запису про цю 
угоду у повідомленні, направленому у відомство. 

(c) Якщо ліцензія не є результатом вільно укладеної угоди, наприклад, є результатом 
застосування законодавства або рішення суду, Договірна Сторона може вимагати, щоб до 
прохання була додана копія документа, що підтверджує ліцензію. Договірна Сторона може 
також вимагати, щоб ця копія була завірена як така, що відповідає оригіналу документа на 
вибір сторони, що подає прохання, органом, що видав документ, або державним нотаріусом, 
або будь-яким іншим компетентним державним органом, або, якщо це дозволено згідно із 
застосовним законодавством, представником, що має право вести справи у відомстві. 

(3) [Переклад] Договірна Сторона може вимагати переклад будь-якого документа, поданого 
відповідно до пункту (2), що складений іншою мовою, ніж прийнята відомством. 

(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору стосовно прохання, згадане у пункті 
(1). 
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(5) [Одне прохання] Правило 16(5) застосовується mutatіs mutandіs до прохань про внесення 
запису про ліцензію. 

(6) [Докази] Правило 16(6) застосовується mutatіs mutandіs до прохань про внесення запису про 
ліцензію. 

(7) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може вимагати щодо прохання, 
згаданого у пункті (1), виконання формальних вимог, відмінних від згаданих у пунктах (1)-(6), якщо інше 
не передбачено Договором або не встановлено цією Інструкцією. 

(8) [Повідомлення; невиконання вимог] Правило 15(6) і (7) застосовується mutatіs mutandіs у разі 
невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються відповідно до пунктів (1)-(5), або у разі, 
якщо відповідно до пункту (6) вимагаються докази або додаткові докази. 

(9) [Прохання про внесення запису про заставу або анулювання запису про ліцензію або заставу] 
Пункти (1)-(8) застосовуються mutatіs mutandіs до прохань про: 

(і) внесення запису про заставу щодо заявки або патенту; 

(іі) анулювання запису про ліцензію або заставу щодо заявки або патенту. 

Правило 18 
Прохання про виправлення помилки 

(1) [Прохання] 

(a) Якщо заявка, патент або будь-яке прохання, направлене у відомство стосовно заявки або 
патенту, містить не пов'язану з пошуком або розглядом по суті помилку, що може бути 
виправлена відомством згідно із застосовним законодавством, відомство дозволяє подання 
прохання про виправлення цієї помилки у матеріалах і публікаціях відомства у 
направленому цьому відомству повідомленні, яке підписане заявником або власником і 
містить такі відомості: 

(і) зазначення того, що подається прохання про виправлення помилки; 

(іі) номер відповідної заявки або патенту; 

(ііі) помилку, що має бути виправлена; 

(іv) виправлення, що має бути внесене; 

(v) ім'я та адресу сторони, що подає прохання. 

(b) Договірна Сторона може вимагати, щоб до прохання додавалася частина, що замінює текст 
з помилкою, або частина, що містить виправлення, або, якщо застосовується пункт (3), така 
частина, що замінює текст з помилкою, або частина, що містить виправлення, для кожної 
заявки і патенту, яких стосується прохання. 

(c) Договірна Сторона може вимагати, щоб прохання супроводжувалось заявою сторони, що 
його подає, про те, що помилка була зроблена ненавмисно. 

(d) Договірна Сторона може вимагати, щоб прохання супроводжувалось заявою сторони, що 
його подає, про те, що згадане прохання було подане без необгрунтованої затримки або, на 
вибір Договірної Сторони, що воно було подане без навмисної затримки відразу після 
виявлення помилки. 

(2) [Збори]  

(a) З урахуванням підпункту (b) Договірна Сторона може вимагати сплати збору стосовно 
прохання згідно з пунктом (1). 

(b) Відомство виправляє свої власні помилки ex offіcіo або на запит без сплати будь-якого 
збору. 

(3) [Одне прохання] Правило 16(5) застосовується mutatіs mutandіs до прохань про виправлення 
помилки за умови, що помилка і заявлене виправлення однакові для всіх відповідних заявок і патентів. 

(4) [Докази] Договірна Сторона може вимагати, щоб у відомство були надані докази на підтримку 
прохання лише у тому разі, якщо відомство має розумні підстави сумніватися у тому, що передбачувана 
помилка дійсно є помилкою, або якщо воно має розумні підстави сумніватися у достовірності будь-якого 
матеріалу або документа, поданого у зв'язку з проханням про виправлення помилки. 
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(5) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може вимагати стосовно прохання, 
згаданого у пункті (1), виконання формальних вимог, відмінних від передбачених у пунктах (1)-(4), якщо 
інше не передбачено Договором або не встановлено цією Інструкцією. 

(6) [Повідомлення; невиконання вимог] Правило 15(6) і (7) застосовується mutatіs mutandіs у разі 
невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються згідно з пунктами (1)-(3), або у разі, якщо 
відповідно до пункту (4) вимагаються докази. 

(7) [Винятки]  

(a) Договірна Сторона може виключити застосування цього правила щодо зміни авторства. 
Поняття авторства визначається відповідно до застосовного законодавства. 

(b) Договірна Сторона може виключити застосування цього правила щодо будь-якої помилки, 
яка повинна бути виправлена цією Договірною Стороною згідно з процедурою повторної 
видачі патенту. 

Правило 19 
Спосіб ідентифікації заявки без її номера 

(1) [Спосіб ідентифікації] Якщо необхідно ідентифікувати заявку за її номером, але такий номер 
ще не присвоєний або не відомий заінтересованій особі або її представнику, заявка вважається 
ідентифікованою, якщо на вибір цієї особи представлено будь-які з таких відомостей: 

(і) тимчасовий номер заявки, присвоєний відомством, за наявності такого; 

(іі) копію тієї частини, заявки, яка містить прохання, разом із датою, коли заявка була відіслана 
у відомство; 

(ііі) номер справи, присвоєний заявці заявником або його представником і зазначений у заявці, 
разом з ім'ям і адресою заявника, назвою винаходу і датою, коли заявка була відіслана у 
відомство. 

(2) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може вимагати надання засобів 
ідентифікації, відмінних від згаданих у пункті (1), з метою ідентифікації заявки, якщо її номер ще не 
присвоєний або невідомий заінтересованій особі або її представнику. 

Правило 20 
Введення Типових міжнародних бланків 

(1) [Типові міжнародні бланки] (a) Відповідно до статті 14(1)(c) Асамблея приймає кожною мовою, 
згаданою у статті 25(1), Типові міжнародні бланки для: 

(і) доручення; 

(іі) прохання про внесення запису про зміну імені або адреси; 

(ііі) прохання про внесення запису про зміну заявника або власника; 

(іv) свідоцтва про передачу права; 

(v) прохання про внесення або анулювання запису про ліцензію; 

(vі) прохання про внесення або анулювання запису про заставу; 

(vіі) прохання про виправлення помилки. 

(2) [Зміни, згадані у правилі 3(2)(і)] Асамблея приймає зміни до бланка заяви згідно з Договором 
про патентну кооперацію, згадані у правилі 3(2)(і). 

(3) [Пропозиції, внесені Міжнародним бюро] Міжнародне бюро вносить на розгляд Асамблеї 
пропозиції, що стосуються: 

(і) розробки Типових міжнародних бланків, згаданих у підпункті (1); 

(іі) змін до бланка заяви згідно з Договором про патентну кооперацію, згаданих у підпункті (2). 

Правило 21 
Вимога одностайності відповідно до статті 14(3) 

Для затвердження або внесення змін та доповнень до таких правил необхідне одностайне 
рішення: 
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(і) будь-які правила згідно зі статтею 5(1)(a); 

(іі) будь-які правила згідно зі статтею 6(1)(ііі); 

(ііі) будь-які правила згідно зі статтею 6(3); 

(іv) будь-які правила згідно зі статтею 7(2)(a)(ііі); 

(v) правило 8(1)(a); 

(vі) це правило. 
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Договор об интеллектуальной собственности 
в отношении интегральных микросхем 

принят в Вашингтоне 26 мая 1989 г. 

Статья 1 
Образование Союза 

Договаривающиеся Стороны образуют Союз для целей настоящего Договора. 

Статья 2 
Определения 

Для целей настоящего договора: 

(i) «интегральная микросхема» означает изделие в окончательной или промежуточной форме, 
предназначенное для выполнения электронной функции, в котором элементы, по меньшей мере один из 
которых является активным элементом, и некоторые или все взаимосвязи нераздельно сформированы в 
и/или на куске материала; 

(ii) «топология» означает трехмерное расположение элементов, по меньшей мере один из 
которых является активным элементом, и некоторых или всех взаимосвязей интегральной микросхемы, 
в какой бы форме оно не было выражено, или такое трехмерное расположение, подготовленное для 
интегральной микросхемы, предназначенной для производства; 

(iii) «управомоченное лицо» означает физическое или юридическое лицо, которое, согласно 
соответствующему закону, должно рассматриваться как лицо, получающее охрану, указанную в статье 
6; 

(iv) «охраняемая топология» означает топологию, удовлетворяющую условиям охраны, 
указанным в настоящем Договоре; 

(v) «Договаривающаяся сторона» означает государство или межправительственную 
организацию, которая удовлетворяет требованиям пункта (х), являющуюся участником настоящего 
Договора; 

(vi) «территория Договаривающейся стороны» означает, если Договаривающейся стороной 
является государство - территорию этого государства, а если Договаривающейся стороной является 
межправительственная организация - территорию, на которой применяется учреждающий эту 
организацию Договор; 

(vii) "Союз" означает Союз, указанный в Статье 1, 

(viii) "Ассамблея" означает Ассамблею, указанную в Статье 9, 

(ix) "Генеральный Директор" означает Генерального Директора Всемирной Организации 
Интеллектуальной Собственности, 

(x) «межправительственная организация» означает организацию, учрежденную суверенными 
государствами любого региона мира и состоящую из них, имеющую компетенцию в отношении 
вопросов, регулируемых настоящим Договором, имеющую свое законодательство, предусматривающее 
охрану интеллектуальной собственности в отношении топологий, которое является обязательным для 
всех ее государств-членов, и должным образом уполномоченную в соответствии со своей внутренней 
процедурой подписывать, ратифицировать, принимать, одобрять настоящий Договор или 
присоединяться к нему. 

Статья 3 
Предмет Договора 

(1) [Обязательство охранять топологию] 

(a) Каждая Договаривающаяся сторона обязана обеспечить на всей своей территории охрану 
интеллектуальной собственности в отношении топологий в соответствии с настоящим Договором. В 
частности, она гарантирует достаточные меры, обеспечивающие предотвращение действий, 
признаваемых согласно статье 6 неправомерными, а также соответствующие правовые средства 
восстановления нарушенного права, если такие действия были совершены. 

(b) Право управомоченного лица в отношении интегральной микросхемы применяется 
независимо от того, включена или нет интегральная микросхема в изделие. 
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(c) Несмотря на положения статьи 2(1), любая Договаривающаяся сторона, чей закон 
ограничивает охрану топологий охраной топологий полупроводниковых интегральных микросхем, 
свободна применять это ограничение до тех пор, пока ее закон содержит такое ограничение. 

(2) [Требование оригинальности] 

(a) Обязательство, указанное в пункте (1)(а), применяется в отношении топологий, являющихся 
оригинальными в том смысле, что они являются результатом собственного интеллектуального усилия 
их создателей и не общеизвестны среди создателей топологий или изготовителей интегральных 
микросхем во время их создания. 

(b) Топология, состоящая из комбинации элементов и взаимосвязей, являющихся 
общеизвестными, должна охраняться лишь в том случае, если эта комбинация в целом удовлетворяет 
условиям, указанным в подпункте (а). 

Статья 4 
Правовая форма охраны 

Каждая Договаривающаяся сторона свободна выполнять свои обязательства по настоящему 
Договору специальным законом о топологиях или своим законом об авторском праве, патентах, 
полезных моделях, промышленных образцах, недобросовестной конкуренции или любым иным законом 
или сочетанием любых этих законов. 

Статья 5 
Национальный режим 

(1) [Национальный режим]  

При условии выполнения своего обязательства, указанного в статье 3(1) (о), каждая 
Договаривающаяся сторона предоставляет в пределах своей территории охрану интеллектуальной 
собственности на топологии: 

(i) физическим лицам, являющимся гражданами, или лицам, постоянно проживающим на 
территории любой другой Договаривающейся стороны, и 

(ii) юридическим или физическим лицам, которые имеют фактическое и действующее 
предприятие по созданию топологий или производству интегральных микросхем на территории любой 
другой Договаривающейся стороны,  

такой же режим, который предоставляется своим гражданам. 

(2) [Представители, служебные адреса, судопроизводство]  

Несмотря на положения пункта (1), любая Договаривающаяся сторона свободна не применять 
национальный режим в части, касающейся любого обязательства назначать представителя или 
указывать служебный адрес, или касающейся специальных норм судопроизводства, применяемых к 
иностранцам. 

(3) [Применение положений пунктов (1) и (2) к межправительственным организациям] 

Если Договаривающейся стороной является межправительственная организация, под 
«гражданами» в пункте (1) понимаются граждане любого из государств-членов этой организации. 

Статья 6 
Объем охраны 

(1) [Действия, требующие разрешения управомоченного лица] 

(a) Любая Договаривающаяся сторона обязана признавать неправомерными следующие 
действия, если они осуществляются без разрешения управомоченного лица: 

(i) воспроизведение охраняемой топологии в целом или какой-либо ее части, либо путем ее 
включения в интегральную микросхему, либо иным образом, за исключением воспроизведения какой-
либо части, которая не удовлетворяет требованию оригинальности, указанному в статье 3(2); 

(ii) ввоз, продажа или другие виды распространения в коммерческих целях охраняемой 
топологии или интегральной микросхемы, включающей охраняемую топологию. 

(b) Любая Договаривающаяся сторона свободна признавать неправомерными также действия, 
иные чем те, которые указаны в подпункте (а), если они осуществляются без разрешения 
управомоченного лица. 
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(2) [Действия, не требующие разрешения управомоченного лица] 

(a) Несмотря на положения пункта (1), ни одна Договаривающаяся сторона не считает 
неправомерным воспроизведение топологии, указанное в пункте (1)(a)(i) без разрешения 
управомоченного лица, если это действие осуществляется третьим лицом в частных целях или лишь с 
целью оценки, анализа, исследования или обучения. 

(b) Если третье лицо, упомянутое в подпункте (а), на основе оценки или анализа охраняемой 
топологии («первой топологии») создает топологию, удовлетворяющую требованию оригинальности, 
указанному в статье 3(2) («вторую топологию»), это третье лицо может включать вторую топологию в 
интегральную микросхему или совершать любое из действий, упомянутых в пункте (1), в отношении 
второй топологии и при этом не рассматривается в качестве нарушителя прав управомоченного лица в 
отношении первой топологии. 

(c) Управомоченное лицо не может осуществлять свое право в отношении идентичной 
оригинальной топологии, которая была независимо создана третьим лицом. 

(3) [Меры в отношении использования без согласия управомоченного лица] 

(a) Несмотря на положения пункта (1), любая Договаривающаяся сторона может в своем 
законодательстве предусмотреть возможность предоставления своим исполнительным или судебным 
органом в случаях, не относящихся к категории обычных, неисключительной лицензии для 
осуществления любых действий, указанных в пункте (1), третьими лицами без разрешения 
управомоченного лица («недобровольную лицензию») после безуспешных попыток со стороны 
упомянутых третьих лиц получить такое разрешение в соответствии с обычной коммерческой практикой, 
если предоставление недобровольной лицензии, как это установлено предоставляющим ее органом, 
необходимо для охраны национальной цели, рассматриваемой в качестве жизненно важной этим 
органом; недобровольная лицензия предоставляется для использования только на территории этой 
страны, и за нее управомоченному лицу третьим лицом выплачивается справедливое вознаграждение. 

(b) Положения настоящего Договора не затрагивают свободы любой Договаривающейся стороны 
применять меры, включая предоставление недобровольной лицензии, исполнительным или судебным 
органом такой стороны после проведения установленной процедуры в соответствии с ее законами, 
обеспечивающими свободу конкуренции и предотвращение злоупотреблений со стороны 
управомоченного лица. 

(c) Предоставление любой недобровольной лицензии, указанной в подпункте (а) или в подпункте 
(b), рассматривается в судебном порядке. Любая недобровольная лицензия, указанная в подпункте (а), 
отзывается, когда условия, указанные в этом подпункте, перестают существовать. 

(4) [Продажа и распространение правомерно приобретенных нарушающих право 
интегральных микросхем] 

Несмотря на пункт (1)(a)(ii), ни одна из Договаривающихся сторон не обязана признавать 
неправомерным осуществление любых действий, указанных в этом пункте, в отношении интегральной 
микросхемы, включающей неправомерно воспроизведенную топологию, если лицо, совершающее или 
заказывающее совершение таких действий, не знало и не имело разумных оснований знать при 
приобретении упомянутой интегральной микросхемы, что она включает неправомерно 
воспроизведенную топологию. 

(5) [Исчерпание прав]  

Несмотря на пункт (1)(а)(ii) любая Договаривающаяся сторона может считать правомерным 
совершение без разрешения управомоченного лица любого из действий, указанных в этом пункте, если 
это действие совершается в отношении охраняемой топологии или в отношении интегральной 
микросхемы, включающей такую топологию, которая была выпущена на рынок управомоченным лицом 
или с его согласия. 

Статья 7 
Использование; регистрация, раскрытие 

(1) [Возможность устанавливать требование об использовании] 

Любая Договаривающаяся сторона свободна не охранять топологию до тех пор, пока топология 
не использовалась в обычных коммерческих целях где-либо в мире, самостоятельно или будучи 
включенной в интегральную микросхему. 

(2) [Возможность устанавливать требование о регистрации; раскрытие] 
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(a) Любая Договаривающаяся сторона свободна не охранять топологию до тех пор, пока 
топология не является объектом заявки на регистрацию, поданной в надлежащей форме в 
компетентный публичный орган, или объектом регистрации этим органом; может быть установлено 
требование, чтобы заявка сопровождалась подачей копии или чертежа топологии и, если интегральная 
микросхема использовалась в коммерческих целях, образца этой интегральной микросхемы вместе с 
информацией, определяющей электронную функцию, которую предназначена выполнять интегральная 
микросхема; однако заявитель может исключить такие части копии или чертежа, которые относятся к 
способу производства интегральной микросхемы, при условии, что представленные части в достаточной 
степени позволяют провести идентификацию топологии. 

(b) В случае необходимости осуществления подачи заявки на регистрацию в соответствии с 
положениями подпункта (а) Договаривающаяся сторона может потребовать, чтобы такая подача была 
осуществлена в течение определенного срока, считая с даты, на которую управомоченное лицо впервые 
использовало где-либо в мире топологию интегральной микросхемы в обычных коммерческих целях; 
такой срок не должен быть менее двух лет, считая с упомянутой даты. 

(c) Регистрация, осуществляемая в соответствии с подпунктом (а), может сопровождаться 
уплатой пошлины. 

Статья 8 
Срок охраны 

Охрана должна длиться, по меньшей мере, восемь лет. 

Статья 9 
Ассамблея 

(1) [Состав] 

(a) Союз имеет Ассамблею, состоящую из Договаривающихся сторон. 

(b) Каждая Договаривающаяся сторона представлена одним делегатом, который может иметь 
заместителей, советников и экспертов. 

(c) С учетом положений подпункта (d) расходы каждой делегации несет назначившая эту 
делегацию Договаривающаяся сторона. 

(d) Ассамблея может просить Всемирную организацию интеллектуальной собственности оказать 
финансовую помощь, чтобы способствовать участию делегаций тех Договаривающихся сторон, которые 
отнесены к развивающимся странам в соответствии с установившейся практикой Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

(2) [Функции] 

(a) Ассамблея рассматривает вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Союза и 
применению и функционированию настоящего Договора. 

(b) Ассамблея принимает решение о созыве любой дипломатической конференции по 
пересмотру настоящего Договора и дает необходимые указания Генеральному директору относительно 
подготовки такой дипломатической конференции. 

(c) Ассамблея выполняет функции, возложенные на нее в соответствии со статьей 14, и 
устанавливает элементы процедур, предусмотренных в этой статье, включая финансирование таких 
процедур. 

(3) [Голосование] 

(a) Каждая Договаривающаяся сторона, являющаяся государством, имеет один голос и голосует 
только от своего имени. 

(b) Любая Договаривающаяся сторона, являющаяся межправительственной организацией, 
осуществляет свое право участия в голосовании вместо своих государств-членов числом голосов, 
равным числу ее государств-членов, являющихся участниками настоящего Договора, которые 
присутствуют во время проведения голосования. Ни одна такая межправительственная организация не 
осуществляет свое право участия в голосовании, если любое из ее государств-членов участвует в 
голосовании. 

(4) [Очередные сессии]  
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Ассамблея собирается на очередную сессию один раз в два года по созыву Генерального 
директора. 

(5) [Правила процедуры]  

Ассамблея принимает свои правила процедуры, включая созыв внеочередных сессий, 
требования кворума с учетом положений настоящего Договора и требуемое большинство для принятия 
различных решений. 

Статья 10 
Международное бюро 

(1) [Международное бюро] 

(a) Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности: 

(i) осуществляет административные функции, касающиеся Союза, а также любые другие 
функции, специально возложенные на него Ассамблеей; 

(ii) при наличии фондов, оказывает по запросам техническую помощь правительствам 
Договаривающихся сторон, которые являются государствами и отнесены к развивающимся странам в 
соответствии с установившейся практикой Генеральной Ассамблеи организации Объединенных Наций. 

(b) Ни одна Договаривающаяся сторона не имеет каких-либо финансовых обязательств; в 
частности, ни от одной Договаривающейся стороны не требуется уплаты каких-либо взносов в 
Международное бюро на основании ее членства в Союзе. 

(2) [Генеральный директор]  

Генеральный директор является главным должностным лицом Союза и представляет Союз. 

Статья 11 
Поправки к некоторым положениям Договора 

(1) [Внесение Ассамблеей поправок к некоторым положениям] 

Ассамблея может вносить поправки в определения, содержащиеся в статье 2(i) и (ii), а также в 
статьи 3(1)(c), 9(1)(c) и (d), 9(4), 10(a) и 14. 

(2) [Внесение предложений о поправках и уведомление о них] 

(a) Предложения о внесении в соответствии с настоящей статьей поправок к тем положениям 
настоящего Договора, которые упоминаются в пункте (1), могут быть сделаны любой Договаривающейся 
стороной или Генеральным директором. 

(b) Такие предложения направляются Генеральным директором Договаривающимся сторонам по 
меньшей мере за шесть месяцев до рассмотрения их Ассамблеей. 

(c) Ни одно такое предложение не вносится до истечения пяти лет с даты вступления в силу 
настоящего Договора в соответствии со статьей 16(1). 

(3) [Требуемое большинство]  

Для принятия Ассамблеей любой поправки в соответствии с пунктом (1) требуется четыре пятых 
поданных голосов. 

(4) [Вступление в силу] 

(a) Любая поправка к положениям настоящего Договора, указанным в пункте (1), вступает в силу 
через три месяца после того, как письменные уведомления о ее принятии, осуществленном в 
соответствии с конституционной процедурой каждой Договаривающейся стороны, были получены 
Генеральным директором от трех четвертей Договаривающихся сторон, являвшихся членами 
Ассамблеи на момент принятия Ассамблеей этой поправки. Любая поправка к указанным положениям, 
принятая таким образом, обязательна для всех государств и межправительственных организаций, 
являвшихся Договаривающимися сторонами на момент принятия Ассамблеей этой поправки или 
ставших Договаривающимися сторонами после этой даты, за исключением Договаривающихся сторон, 
уведомивших о денонсации настоящего Договора в соответствии со статьей 17 до вступления в силу 
этой поправки. 

(b) При подсчете требуемых трех четвертей, указанных в подпункте (а), уведомление 
межправительственной организации принимается во внимание только в том случае, если ни одно из ее 
государств-членов не направило никакого уведомления. 
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Статья 12 
Сохранение в силе обязательств по Парижской и Бернской конвенциям 

Настоящий Договор не затрагивает обязательств, которые любая Договаривающаяся сторона 
может иметь согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности или Бернской 
конвенции по охране литературных и художественных произведений. 

Статья 13 
Оговорки 

В отношении настоящего Договора не делается никаких оговорок. 

Статья 14 
Урегулирование споров 

(1) [Консультации] 

(a) Если возникает какой-либо спор относительно толкования или выполнения настоящего 
Договора, Договаривающаяся сторона может обратить на этот вопрос внимание другой 
Договаривающейся стороны и ходатайствовать у последней о проведении с ней консультаций. 

(b) Договаривающаяся сторона, получившая такое ходатайство, срочно обеспечивает 
соответствующую возможность проведения консультаций по ходатайству. 

(c) Договаривающиеся стороны, участвующие в консультациях, в течение разумного срока 
пытаются найти удовлетворяющее обе стороны решение спора. 

(2) [Другие средства урегулирования споров]  

Если путем проведения консультаций, указанных в пункте (1), в течение разумного срока 
удовлетворяющее обе стороны решение не было найдено, стороны, участвующие в споре, могут 
согласиться прибегнуть к другим средствам, направленным на мирное урегулирование их спора, таким 
как оказание добрых услуг, примирение, посредничество и арбитраж. 

(3) [Комиссия] 

(a) Если спор не урегулирован удовлетворительным образом посредством консультаций, 
указанных в пункте (1), или если средства, указанные в пункте (2), не используются или не приводят к 
миролюбивому урегулированию спора в разумный срок, по просьбе любой из участвующих в споре 
сторон, поданной в письменной форме, Ассамблея созывает комиссию, состоящую из трех членов, с 
целью рассмотрения вопроса. Члены комиссии не должны представлять ни одну из сторон, 
участвующих в споре, если только стороны, участвующие в споре, не договорятся об ином. Отбор 
членов комиссии осуществляется из составленного Ассамблеей списка назначенных 
правительственных экспертов. Круг ведения комиссии согласовывается сторонами, участвующими в 
споре. Если такое соглашение не достигается в течение трех месяцев, Ассамблея устанавливает круг 
ведения комиссии после проведения консультаций со сторонами, участвующими в споре, и членами 
комиссии. Комиссия предоставляет все возможности сторонам, участвующим в споре, а также любым 
другим заинтересованным Договаривающимся сторонам высказать ей свои мнения. Если обе стороны, 
участвующие в споре, обращаются к ней с такой просьбой, комиссия прекращает свою работу. 

(b) Ассамблея принимает правила составления упомянутого списка экспертов, способ отбора 
членов комиссии, которыми должны быть правительственные эксперты Договаривающихся сторон, а 
также правила ведения работы комиссии, включая положения о сохранении конфиденциальности 
заседаний и любых материалов, указанных в качестве конфиденциальных любым участником 
заседаний. 

(c) Если стороны, участвующие в споре, не достигают согласия до завершения заседаний 
комиссии, комиссия в короткий срок подготавливает отчет в письменной форме и передает его на 
рассмотрение сторон, участвующих в споре. Сторонам, участвующим в споре, предоставляется 
разумный срок, продолжительность которого устанавливается комиссией, для представления любых 
комментариев по отчету комиссии, если только они не договариваются о более продолжительном сроке 
в процессе попыток достичь удовлетворяющего обе стороны решения их спора. Комиссия учитывает 
комментарии и в короткий срок передает свой отчет на рассмотрение Ассамблеи. Отчет содержит факты 
и рекомендации, выполнение которых разрешило бы спор, а также сопровождается, в случае наличия 
таковых, письменными комментариями сторон, участвующих в споре. 

(4) [Рекомендации Ассамблеи]  
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Ассамблея в короткий срок рассматривает отчет комиссии. Ассамблея консенсусом выносит 
рекомендации сторонам, участвующим в споре, на основе своего толкования настоящего Договора и 
отчета комиссии. 

Статья 15 
Участие в Договоре 

(1) [Право стать участником] 

(a) Любое государство-член Всемирной организации интеллектуальной собственности или 
Организации Объединенных Наций может стать участником настоящего Договора. 

(b) Участником настоящего Договора может стать любая межправительственная организация, 
удовлетворяющая требованиям статьи 2(х). Организация информирует Генерального директора о своей 
компетенции, а также о любых последующих изменениях своей компетенции по вопросам, 
регулируемым настоящим Договором. Организация и ее государства-члены могут принимать решения в 
отношении распределения своих соответствующих обязательств по настоящему Договору, не допуская, 
однако, какого-либо отступления от обязательств по нему. 

(2) [Присоединение] 

Государство или межправительственная организация становятся участниками настоящего 
Договора путем: 

(i) подписания Договора с последующей сдачей на хранение ратификационной грамоты, 
документа о принятии или одобрении или 

(ii) сдачи на хранение документа о присоединении. 

(3) [Сдача на хранение]  

Документы, указанные в пункте (2), сдаются на хранение Генеральному директору. 

Статья 16 
Дата вступления Договора в силу  

(1) [Первоначальное вступление в силу] 

Настоящий Договор вступает в силу в отношении каждого из первых пяти государств или 
межправительственных организаций, сдавших на хранение свои ратификационные грамоты, документы 
о принятии, одобрении или присоединении, через три месяца после сдачи на хранение пятой 
ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении. 

(2) [Государства и межправительственные организации, не охваченные первоначальным 
вступлением в силу] 

Настоящий Договор вступает в силу в отношении любого государства или 
межправительственной организации, не подпадающих под действие пункта (1), через три месяца после 
даты сдачи на хранение этим государством или межправительственной организацией ратификационной 
грамоты, документа о принятии, официальном подтверждении или присоединении, если в документе не 
указана более поздняя дата; в последнем случае настоящий Договор вступает в силу в отношении 
упомянутого государства или межправительственной организации на указанную таким образом дату. 

(3) [Охрана топологий, существующих на время вступления в силу] 

Любая Договаривающаяся сторона имеет право не применять настоящий Договор к любой 
топологии, которая существует на время вступления настоящего Договора в силу в отношении этой 
Договаривающейся стороны, при условии, что это положение не окажет отрицательного воздействия на 
охрану, которой такая топология может обеспечиваться на это время на территории данной 
Договаривающейся стороны в соответствии с международными обязательствами, отличными от 
устанавливаемых настоящим Договором, или с законодательством этой Договаривающейся стороны. 

Статья 17 
Денонсация Договора 

(1) [Уведомление] 

Любая Договаривающаяся сторона может денонсировать настоящий Договор путем 
уведомления, адресованного Генеральному директору. 

(2) [Дата вступления в силу] 
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Денонсация вступает в силу по истечении одного года с даты получения уведомления 
Генеральным директором. 

Статья 18 
Тексты Договора 

(1) [Подлинные тексты] 

Настоящий Договор составлен в одном экземпляре на русском, английском, арабском, 
испанском, китайском и французском языках, причем все тексты являются равно аутентичными. 

(2) [Официальные тексты]  

Официальные тексты вырабатываются Генеральным директором после консультаций с 
заинтересованными правительствами на таких других языках, которые определит Ассамблея. 

Статья 19 
Депозитарий 

Генеральный директор является депозитарием настоящего Акта. 

Статья 20 
Подпись 

Настоящий Договор открыт для подписания с 26 мая 1989 г. по 25 августа 1989 г. в 
правительстве Соединенных Штатов Америки, а с 26 августа 1989 г. по 25 мая 1990 г. в штаб-квартире 
ВОИС. 

– - . – - 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕОГО нижеподписавшийся, должным образом на то уполномоченные, 
подписали этот Договор. 

 

Совершено в Вашингтоне 26 мая 1989 г. 
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Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну 
реєстрацію промислових зразків 

прийнятий 2 липня 1999 р. в Женеві 
(Про приєднання додатково див. Закон N 2992-ІІІ від 17.01.2002) 

Вступні положення 

Стаття 1 
Скорочені вирази 

Для цілей цього Акта: 

(і) "Гаазька угода" означає Гаазьку угоду про міжнародне депонування промислових зразків, 
відтепер перейменовану в Гаазьку угоду про міжнародну реєстрацію промислових 
зразків; 

(іі) "цей Акт" означає Гаазьку угоду, оформлену цим Актом; 

(ііі) "Інструкція" означає Інструкцію до цього Акта; 

(іv) "приписаний" означає приписаний Інструкцією; 

(v) "Паризька конвенція" означає Паризьку конвенцію по охороні промислової власності, 
підписану в Парижі 20 березня 1883 р ., з урахуванням переглядів і поправок; 

(vі) "міжнародна реєстрація" означає міжнародну реєстрацію промислового зразка, здійснену 
відповідно до цього Акта; 

(vіі) "міжнародна заявка" означає заявку на міжнародну реєстрацію; 

(vііі) "Міжнародний реєстр" означає офіційний підбір відомостей про міжнародні реєстрації, що 
ведеться Міжнародним бюро, запис яких вимагається або дозволяється цим Актом або 
Інструкцією, незалежно від носія, на якому зберігаються ці відомості; 

(іx) "особа" означає фізичну або юридичну особу; 

(x) "заявник" означає особу, від імені якої подана міжнародна заявка; 

(xі) "власник" означає особу, на чиє ім'я зроблений запис про міжнародну реєстрацію в 
Міжнародному реєстрі; 

(xіі) "міжурядова організація" означає міжурядову організацію, що має право стати учасницею 
цього Акта у відповідності зі Статтею 27(1)(іі); 

(xііі) "Договірна сторона" означає будь-яку державу або міжурядову організацію - учасницю 
цього Акта; 

(xіv) "Договірна сторона заявника" означає Договірну сторону або одну із Договірних сторін, в 
якій у заявника виникає право на подання міжнародної заявки в силу того, що, стосовно 
до цієї Договірної сторони, він відповідає принаймні одній з умов, зазначених у Статті 3; 
при наявності двох або декількох Договірних сторін, в яких у заявника, у відповідності зі 
Статтею 3, може виникати право на подання міжнародної заявки, "Договірна сторона 
заявника" означає ту з таких Договірних сторін, яка зазначена як така у міжнародній 
заявці; 

(xv) "територія Договірної сторони" у випадку, якщо Договірною стороною є держава, означає 
територію цієї держави, а якщо Договірною стороною є міжурядова організація, - 
територію, на якій застосовується договір, що засновує цю міжурядову організацію; 

(xvі) "Відомство" означає орган, якому Договірна сторона доручила надання охорони на 
промислові зразки, що має дію на території цієї Договірної сторони; 

(xvіі) "Відомство, що проводить експертизу," означає Відомство, що ex offіcіo проводить 
експертизу поданих у це відомство заявок про надання охорони промислових зразків з 
метою визначення щонайменше того, чи задовольняють промислові зразки умові 
новизни; 

(xvііі) "зазначення" означає клопотання про те, щоб міжнародна реєстрація мала дію у 
зазначеній Договірній стороні; 
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  воно також означає внесення запису про це клопотання в Міжнародний реєстр; 

(xіx) "зазначена Договірна сторона" і "зазначене Відомство" означають відповідно Договірну 
сторону і Відомство Договірної сторони, на які поширюється зазначення; 

(xx) "Акт 1934 р." означає Акт Гаазької угоди, підписаний у Лондоні 2 червня 1934 р.; 

(xxі) "Акт 1960 р." означає Акт Гаазької угоди, підписаний у Гаазі 28 листопада 1960 р.; 

(xxіі) "Додатковий акт 1961 р." означає Акт, підписаний у Монако 18 листопада 1961 р. 
додатково до Акта 1934 р.; 

(xxііі) "Доповнюючий акт 1967 р." означає Доповнюючий акт Гаазької угоди, підписаний у 
Стокгольмі 14 липня 1967 р., з урахуванням поправок ( 995_133 ); 

(xxіv) "Союз" означає Гаазький союз, заснований Гаазькою угодою від 6 листопада 1925 р. і 
збережений у силі Актами 1934 р. і 1960 р., Додатковим актом 1961 р., Доповнюючим 
актом 1967 р. і цим Актом; 

(xxv) "Асамблея" означає Асамблею Союзу, засновану Доповнюючим актом 1967 р. або будь-
який орган, що заміняє цю Асамблею; 

(xxvі) "організація" означає Всесвітню організацію інтелектуальної власності; 

(xxvіі) "Генеральний директор" означає Генерального директора Організації; 

(xxvііі) "Міжнародне бюро" означає Міжнародне бюро Організації; 

(xxіx) "ратифікаційна грамота" означає також документ про прийняття або схвалення; 

Стаття 2 
Застосовність інших видів охорони, наданих законодавствами Договірних 

сторін і деякими міжнародними договорами 

(1) [Законодавство Договірних сторін і деякі міжнародні договори] 

Положення цього Акта не перешкоджають застосуванню будь-якої іншої сильнішої охорони, яка 
може надаватися законодавством Договірної сторони. Вони також не завдають ніякої шкоди охороні, що 
надається творам мистецтва і творам прикладного мистецтва у відповідності з міжнародними 
договорами і конвенціями з авторського права, а також охороні, що надається промисловим зразкам 
відповідно до Угоди про торгові аспекти прав інтелектуальної власності, яка фігурує в додатку до Угоди, 
що засновує Світову організацію торгівлі. 

(2) [Зобов'язання додержуватися Паризької конвенції] 

Будь-яка Договірна сторона зобов'язується додержуватися положень Паризької конвенції 
стосовно промислових зразків. 

Глава І 
Міжнародна заявка і міжнародна реєстрація 

Стаття 3 
Право на подання міжнародної заявки 

Будь-яка особа, що є громадянином держави, яка є Договірною стороною, або держави-члена 
міжурядової організації, яка є Договірною стороною, або має постійне або звичайне місце проживання на 
території Договірної сторони або має на цій території дійсне і не фіктивне промислове або торгове 
підприємство, має право на подання міжнародної заявки. 

Стаття 4 
Процедура подання міжнародної заявки 

(1) [Пряме або непряме подання] 

(a) Міжнародна заявка може бути подана на вибір заявника або безпосередньо в Міжнародне 
бюро, або за посередництвом Відомства Договірної сторони заявника. 

(b) Без урахування підпункту (a), будь-яка Договірна сторона може в заяві, що направлена 
Генеральному директору, повідомити його про те, що міжнародні заявки не можуть 
подаватися за посередництвом її Відомства. 
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(2) [Мито за пересилку у випадку непрямого подання] 

Відомство будь-якої Договірної сторони може вимагати від заявника сплати мита на користь 
цього Відомства за пересилку будь-якої міжнародної заявки, поданої за посередництвом цього 
Відомства. 

Стаття 5 
Зміст міжнародної заявки 

(1) [Обов'язковий зміст міжнародної заявки] 

Міжнародна заявка має бути складена установленою мовою або однією з установлених мов і має 
містити або її повинні супроводжувати: 

(і) заява про міжнародну реєстрацію відповідно до цього Акта; 

(іі) приписані відомості стосовно заявника; 

(ііі) приписана кількість примірників зображення або, на вибір заявника, декількох різних 
зображень промислового зразка, що є об'єктом міжнародної заявки, поданих в 
установленому порядку; 

  проте, якщо промисловий зразок є двомірним і подане клопотання про відстрочку публікації 
відповідно до пункту (5), замість зображень міжнародна заявка може супроводжуватися 
приписаною кількістю натурних зразків цього промислового зразка; 

(іv) зазначення виробу або виробів, що складають промисловий зразок або в зв'язку з яким буде 
використовуватися промисловий зразок, в установленому порядку; 

(v) назва зазначених Договірних сторін; 

(vі) приписане мито; 

(vіі) будь-які інші приписані відомості. 

(2) [Додатковий обов'язковий зміст міжнародної заявки] 

(a) Будь-яка Договірна сторона, Відомство якої є Відомством, що проводить експертизу, і 
законодавство якої на час, коли вона стає стороною цього Акта, з метою установлення дати 
подання заявки про надання охорони на промисловий зразок у відповідності з цим 
законодавством вимагає, щоб ця заявка містила будь-який з елементів, перерахованих в 
підпункті (b), може в заяві, направленій Генеральному директору, повідомити його про такі 
елементи. 

(b) Елементами, що можуть міститися в повідомленні відповідно до підпункту (a), є: 

(і) зазначення щодо особистості автора промислового зразка, що є об'єктом цієї заявки; 

(іі) стислий опис зображення або відмінних ознак промислового зразка, що є об'єктом цієї 
заявки; 

(ііі) претензія. 

(c) Якщо міжнародна заявка містить зазначення Договірної сторони, що зробила повідомлення 
відповідно до пункту (1), вона також повинна містити будь-який з елементів, що є предметом 
цього повідомлення. 

(3) [Інші можливі елементи змісту міжнародної заявки] 

Міжнародна заявка може містити або супроводжуватися такими іншими елементами, які 
зазначені в Інструкції. 

(4) [Декілька промислових зразків в одній міжнародній заявці] 

З урахуванням вимог, які можуть бути приписані, міжнародна заявка може включати два або 
декілька промислових зразки. 

(5) [Клопотання про відстрочку публікації] 

Міжнародна заявка може містити клопотання про відстрочку публікації. 
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Стаття 6 
Пріоритет 

(1) [Претензія на пріоритет] 

(a) Міжнародна заявка відповідно до Статті 4 Паризької конвенції може містити заяву про 
пріоритет однієї або декількох попередніх заявок, поданих у будь-якій державі-учасниці 
Паризької конвенції або державі-члені Всесвітньої торгової організації, або стосовно такої 
держави. 

(b) Інструкцією може бути передбачено, що заява, згадана в підпункті (a), може бути зроблена 
після подачі міжнародної заявки. У такому випадку в Інструкції встановлюється самий пізній 
строк, до закінчення якого може бути зроблена така заява. 

(2) [Міжнародна заявка, що є підставою для права на пріоритет] 

Починаючи з дати подання, міжнародна заявка, незалежно від її подальшої долі, є еквівалентом 
правильно оформленої національної подачі в значенні Статті 4 Паризької конвенції. 

Стаття 7 
Мито за зазначення 

(1) [Приписане мито за зазначення] 

Приписане мито включає, з урахуванням пункту (2), мито за зазначення стосовно кожної 
зазначеної Договірної сторони. 

(2) [Індивідуальне мито за зазначення] 

Договірна сторона, Відомство якого є Відомством, що проводить експертизу і Договірна сторона, 
яка є міжнародною організацією, можуть в заяві, направленій Генеральному директору, повідомити про 
те, що в зв'язку з будь-якою міжнародною заявкою, у якій вони зазначені, і в зв'язку з продовженням 
будь-якої міжнародної реєстрації, здійсненої в результаті подачі такої міжнародної заявки, приписане 
мито за зазначення, згадане у пункті (1), заміняється індивідуальним митом за зазначення, розмір якого 
вказується в заяві і може бути змінений у наступних заявах. Цей розмір мита може бути встановлений 
вищезгаданою Договірною стороною для початкового строку охорони і для кожного строку продовження 
охорони або для максимального періоду охорони, який допускається відповідною Договірною стороною. 
Проте розмір такого мита не може перевищувати суми, що за відрахуванням економії, отриманої за 
рахунок використання міжнародної процедури, Відомство цієї Договірної сторони мало б право одержати 
від заявника за надання охорони на еквівалентний період на таку ж кількість промислових зразків. 

(3) [Перерахування мита за зазначення] 

Мито за зазначення, згадане в пунктах (1) і (2), Міжнародне бюро перераховує Договірним 
сторонам, стосовно яких це мито було сплачено. 

Стаття 8 
Виправлення порушень 

(1) [Експертиза міжнародної заявки] 

Якщо Міжнародне бюро установить, що міжнародна заявка на момент її одержання Міжнародним 
бюро не задовольняє вимогам цього Акта й Інструкції, воно пропонує заявнику протягом приписаного 
строку внести необхідні виправлення. 

(2) [Невиправлені порушення] 

(a) У випадку, якщо заявник протягом приписаного строку не виконає пропозицію про внесення 
виправлень, діловодство за міжнародною заявкою з урахуванням підпункту (b) вважається 
припиненим. 

(b) У випадку порушення, пов'язаного зі Статтею 5(2) або зі спеціальною вимогою, про яку 
Договірна сторона відповідно до Інструкції повідомила Генерального директора, - якщо 
заявник протягом приписаного строку не виконає пропозицію про внесення виправлень, 
міжнародна заявка вважається такою, що не містить зазначення цієї Договірної сторони. 

Стаття 9 
Дата подання міжнародної заявки 

(1) [Пряме подання міжнародної заявки] 
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Якщо міжнародна заявка подається безпосередньо в Міжнародне бюро, датою подання, з 
урахуванням пункту (3), є дата, на яку Міжнародне бюро одержує міжнародну заявку. 

(2) [Непряме подання міжнародної заявки] 

Якщо міжнародна заявка подається за посередництвом Відомства Договірної сторони заявника, 
дата подання визначається в установленому порядку. 

(3) [Міжнародна заявка, яка містить деякі порушення] 

Якщо на дату її отримання Міжнародним бюро міжнародна заявка містить порушення, яке, як це 
приписано, розглядається як порушення, що тягне за собою відстрочку дати подання міжнародної 
заявки, датою подання міжнародної заявки вважається дата, на яку Міжнародне бюро одержало 
виправлення такого порушення. 

Стаття 10 
Міжнародна реєстрація, дата міжнародної реєстрації, публікація 

і конфіденційні екземпляри міжнародної реєстрації 

(1) [Міжнародна реєстрація] 

Міжнародне бюро реєструє кожен промисловий зразок, що є об'єктом міжнародної заявки 
негайно після одержання цієї заявки або, якщо запропоновано зробити виправлення у відповідності зі 
Статтею 8, негайно після одержання необхідних виправлень. 

Реєстрація здійснюється незалежно від того, відстрочена або ні публікація у відповідності зі 
Статтею 11. 

(2) [Дата міжнародної реєстрації] 

(a) З урахуванням підпункту (b), датою міжнародної реєстрації вважається дата подання 
міжнародної заявки. 

(b) Якщо на дату її одержання Міжнародним бюро, міжнародна заявка містить порушення, що 
пов'язане зі Статтею 5(2), датою міжнародної реєстрації вважається дата, на яку 
Міжнародне бюро одержало виправлення такого порушення, або дата подання міжнародної 
заявки, в залежності від того, яка з дат є пізнішою. 

(3) [Публікація] 

(a) Міжнародне бюро публікує відомості про міжнародну реєстрацію. Така публікація 
вважається достатньою в усіх Договірних сторонах і від власника не може вимагатись ніяка 
інша публікація. 

(b) Міжнародне бюро направляє примірник опублікованих відомостей про міжнародну 
реєстрацію кожному зазначеному Відомству. 

(4) [Дотримання конфіденційності до публікації] 

З урахуванням пункту 5 і Статті 11(4)(b), Міжнародне бюро повинне забезпечувати 
конфіденційність кожної міжнародної заявки і кожної міжнародної реєстрації до публікації. 

(5) [Примірники конфіденційних документів] 

(a) Міжнародне бюро, негайно після здійснення реєстрації, направляє примірник міжнародної 
реєстрації, а також будь-яку відповідну заяву, документ або натурний зразок, що 
супроводжує міжнародну заявку, кожному Відомству, зазначеному в міжнародній заявці, що 
направило Міжнародному бюро повідомлення про бажання одержувати такий примірник. 

(b) аж до самої публікації міжнародної реєстрації Міжнародним бюро, Відомство зобов'язане 
забезпечувати конфіденційність стосовно кожної міжнародної реєстрації, примірник якої був 
направлений на його адресу Міжнародним бюро, і може використовувати зазначений 
примірник виключно з метою експертизи відповідної міжнародної реєстрації і заявок про 
надання охорони на промислові зразки, поданих у тій Договірній стороні або від її імені, для 
якої це Відомство є компетентним. Зокрема, Відомство не має права розголошувати зміст 
будь-якої міжнародної реєстрації будь-якій особі, яка не є співробітником Відомства, крім 
власника цієї міжнародної реєстрації, за винятком випадків адміністративного або судового 
розгляду у випадку конфлікту з питання права на подання міжнародної заявки, на основі якої 
здійснюється міжнародна реєстрація. У випадку такого адміністративного або судового 
розгляду зміст міжнародної реєстрації може бути розкритий за умови дотримання 



 279 

конфіденційності учасниками такого розгляду, які беруть на себе зобов'язання 
додержуватися конфіденційності стосовно такого розкриття. 

Стаття 11 
Відстрочка публікації 

(1) [Положення законодавств Договірних сторін щодо відстрочки публікації] 

(a) Якщо законодавство Договірної сторони передбачає відстрочку публікації відомостей про 
промисловий зразок на строк, тривалість якого менша приписаного строку, Договірна сторона 
в заяві, направленій Генеральному директору, повідомляє його про допустиму тривалість 
відстрочки. 

(b) Якщо законодавство Договірної сторони не передбачає відстрочку публікації відомостей про 
промисловий зразок, Договірна сторона в заяві, направленій Генеральному директору, 
повідомляє його про цей факт. 

(2) [Відстрочка публікації] 

Якщо міжнародна заявка містить клопотання про відстрочку публікації, публікація провадиться: 

(і) у випадку, якщо жодна з Договірних сторін, зазначених у міжнародній заявці, не зробила 
заяви відповідно до пункту (1), - після закінчення приписаного строку або  

(іі) у випадку, якщо будь-яка з Договірних сторін, зазначених у міжнародній заявці, зробила 
заяву відповідно до пункту (1)(a), - після закінчення строку, повідомленого в такій заяві, або, 
при наявності декількох таких зазначених Договірних сторін, - після закінчення найбільш 
короткого із строків, повідомлених у їхніх заявах. 

(3) [Розгляд клопотань про відстрочку у випадку, якщо відповідно до застосовуваного 
законодавства відстрочка неможлива] 

У випадку, якщо було подане клопотання про відстрочку публікації і будь-яка з Договірних сторін, 
зазначених у міжнародній заявці, зробила заяву відповідно до пункту (1)(b) про те, що відповідно до її 
законодавства відстрочка неможлива: 

(і) з урахуванням підпункту (іі), Міжнародне бюро повідомляє про це заявника. Якщо протягом 
прописаного строку заявник у письмовому повідомленні, направленому Міжнародному бюро, 
не здійснить вилучення зазначення такої Договірної сторони, Міжнародне бюро не бере 
клопотання про відстрочку публікації до уваги; 

(іі) якщо замість зображень промислового зразка міжнародна заявка супроводжується 
натурними зразками промислового зразка, Міжнародне бюро не бере до уваги зазначення 
такої Договірної сторони і повідомляє про це заявника. 

(4) [Клопотання про дострокову публікацію або про надання спеціального доступу до 
матеріалів міжнародної реєстрації] 

(a) У будь-який час протягом періоду відстрочки, що застосовується відповідно до пункту (2), 
власник може клопотати про публікацію відомостей про окремі або всі промислові зразки, що 
є об'єктом міжнародної реєстрації; у цьому випадку період відстрочки стосовно такого 
промислового зразка або таких промислових зразків вважається вичерпаним на дату 
одержання такого клопотання Міжнародним бюро. 

(b) Власник може також у будь-який час протягом періоду відстрочки, який застосовано 
відповідно до пункту (2), клопотати перед Міжнародним бюро про надання будь-якій третій 
стороні, зазначеній власником, виписки з матеріалів, які стосуються окремого або всіх 
промислових зразків, що є об'єктом міжнародної реєстрації, або про дозвіл цій третій стороні 
одержати доступ до таких матеріалів. 

(5) [Відмова від міжнародної заявки і обмеження її дії] 

(a) Якщо в будь-який час протягом періоду відстрочки, що застосовується відповідно до пункту 
(2), власник відмовляється від міжнародної реєстрації стосовно всіх зазначених Договірних 
сторін, відомості про промисловий зразок або промислові зразки, які є об'єктом міжнародної 
реєстрації, не публікуються. 

(b) Якщо в будь-який час протягом періоду відстрочки, що застосовується відповідно до пункту 
(2), власник обмежує дію міжнародної реєстрації щодо всіх зазначених Договірних сторін 
одним або декількома промисловими зразками, що є об'єктом міжнародної реєстрації, 
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відомості про інші промислові зразки або зразок, що є об'єктом міжнародної реєстрації, не 
публікуються. 

(6) [Публікація і надання зображень] 

(a) Після закінчення будь-якого періоду відстрочки, що застосовується відповідно до положень 
цієї Статті, Міжнародне бюро публікує відомості про міжнародну реєстрацію за умови сплати 
приписаного мита. Якщо таке мито не сплачуються в установленому порядку, міжнародна 
реєстрація анулюється, а публікація не провадиться. 

(b) Якщо міжнародна заявка супроводжувалася одним або декількома натурними зразками 
промислового зразка у відповідності зі Статтею 5(1)(ііі), власник подає в Міжнародне бюро 
приписану кількість примірників зображення кожного промислового зразка, що є об'єктом цієї 
заявки, протягом приписаного строку. Якщо власник цього не робить, міжнародна реєстрація 
анулюється, а публікація не провадиться. 

Стаття 12 
Відмова 

(1) [Право на відмову] 

Відомство будь-якої зазначеної Договірної сторони у випадку, якщо стосовно окремих або всіх 
промислових зразків, що є об'єктом міжнародної реєстрації, не дотримані передбачені її законодавством 
умови надання охорони, може цілком або частково відмовити у визнанні дії будь-якої міжнародної 
реєстрації на території цієї Договірної сторони; але ніяке Відомство не може повністю або частково 
відмовити у визнанні дії будь-якої міжнародної реєстрації на тій підставі, що не були виконані 
передбачені законодавством відповідної Договірної сторони вимоги щодо форми або змісту міжнародної 
заявки, або які є додатковими до вимог, що передбачені в цьому Акті або Інструкції, або відрізняються 
від них. 

(2) [Повідомлення про відмову] 

(a) Протягом приписаного строку Відомство в повідомленні про відмову повідомляє 
Міжнародному бюро про відмову у визнанні дії міжнародної реєстрації. 

(b) У будь-якому повідомленні про відмову викладаються всі мотиви, що є підставою для 
відмови. 

(3) [Пересилка повідомлення про відмову; засоби захисту] 

(a) Міжнародне бюро негайно пересилає примірник повідомлення про відмову власнику. 

(b) Власник має право на ті ж засоби захисту як у випадку, якби будь-який промисловий зразок, 
що є об'єктом міжнародної реєстрації, був об'єктом заявки на надання охорони відповідно до 
законодавства, яке застосовується Відомством, що повідомило про відмову. Такі засоби 
захисту принаймні повинні включати можливість повторного розгляду або перегляду рішення 
про відмову або його оскарження. 

(4) [Відкликання відмови] 

Будь-яка відмова може бути в будь-який час повністю або частково відкликана Відомством, яке її 
направило. 

Стаття 13 
Спеціальні вимоги щодо єдності промислового зразка 

(1) [Повідомлення про спеціальні вимоги] 

Будь-яка Договірна сторона, Відомство якої є Відомством, що проводить експертизу, і 
законодавство якої на час, коли вона стає стороною цього Акта, вимагає, щоб промислові зразки, що є 
об'єктом однієї і тієї ж заявки, відповідали вимозі єдності задуму, єдності виготовлення або єдності 
використання, або належали до того самого комплекту або набору виробів, або щоб об'єктом однієї 
заявки був тільки один незалежний і окремий промисловий зразок, у заяві, направленій Генеральному 
директору, може повідомити його про це. 

Проте ніяка така заява не перешкоджає праву заявника включати в міжнародну заявку, у 
відповідності зі Статтею 5(4), два або декілька промислових зразків, навіть у тому випадку, якщо заява 
містить зазначення Договірної сторони, яка направила заяву. 

(2) [Наслідки направлення повідомлення] 
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Будь-яка така заява надає Відомству Договірної сторони, що зробила повідомлення, право 
відмовити у визнанні дії міжнародної реєстрації у відповідності зі Статтею 12(1) доти, поки не буде 
виконана вимога, що міститься в повідомленні цієї Договірної сторони. 

(3) [Додаткове мито, що має бути сплачене при розділенні реєстрації] 

Якщо в зв'язку з відмовою, зробленою відповідно до пункту (2), у відповідне Відомство подається 
клопотання про розділення міжнародної заявки з метою усунення підстав для відмови, викладених у 
повідомленні, це Відомство має право стягнути мито за кожну додаткову міжнародну заявку, подання 
якої було б необхідною для усунення таких підстав для відмови. 

Стаття 14 
Дія міжнародної реєстрації 

(1) [Дія, аналогічна поданню заявки відповідно до застосовного законодавства] 

Починаючи з дати міжнародної реєстрації, міжнародна реєстрація має в кожній з зазначених 
Договірних сторін принаймні таку ж дію, що і правильно оформлене подання заявки на надання охорони 
на промисловий зразок відповідно до законодавства цієї Договірної сторони. 

(2) [Дія, аналогічна наданню охорони відповідно до застосовного законодавства] 

(a) У кожній зазначеній Договірній стороні, Відомство якої не направило відмову у відповідності 
зі Статтею 12, міжнародна реєстрація має таку ж дію, що і надання охорони на промисловий 
зразок відповідно до законодавства цієї Договірної сторони, починаючи щонайпізніше з дати 
закінчення строку, передбаченого для направлення ним відмови, або, якщо Договірна 
сторона зробила відповідну заяву згідно з Інструкцією, починаючи щонайпізніше з дати, 
зазначеної в цій заяві. 

(b) Якщо Відомство зазначеної Договірної сторони направило відмову, а потім частково або 
повністю відкликало його, та частина міжнародної реєстрації, якої стосується відкликання 
відмови, має в цій Договірній стороні таку ж дію, що і надання охорони на промисловий 
зразок відповідно до законодавства цієї Договірної сторони, починаючи щонайпізніше з дати, 
коли було зроблене відкликання відмови. 

(c) Дія, яку міжнародна реєстрація має відповідно до цього пункту, поширюється на 
промисловий зразок або промислові зразки, що є об'єктом цієї реєстрації, у тому вигляді, як 
вона отримана від Міжнародного бюро зазначеним Відомством, або з урахуванням, де це є 
застосованим, поправок, внесених відповідно до процедури, яка застосовується цим 
Відомством. 

(3) [Заява стосовно дії зазначення Договірної сторони заявника] 

(a) Будь-яка Договірна сторона, Відомство якої є Відомством, що проводить експертизу, може в 
заяві, направленій Генеральному директору, повідомити його про те, що, якщо вона є 
Договірною стороною заявника, зазначення цієї Договірної сторони в міжнародній реєстрації 
не має дії. 

(b) Якщо Договірна сторона, що зробила заяву, згадану в підпункті (a), зазначена в міжнародній 
заявці як Договірна сторона заявника так і зазначена Договірна сторона, Міжнародне бюро 
не бере до уваги зазначення цієї Договірної сторони. 

Стаття 15 
Визнання міжнародної реєстрації недійсною 

(1) [Вимога надання можливості для захисту] 

Рішення про повне або часткове визнання міжнародної реєстрації недійсною на території 
зазначеної Договірної сторони не може бути винесено компетентними органами цієї Договірної сторони 
без надання в належний час власнику можливості для захисту своїх прав. 

(2) [Повідомлення про визнання міжнародної реєстрації недійсною] 

Відомство Договірної сторони, на території якої міжнародна реєстрація була визнана недійсною, 
якщо йому відомо про таке визнання реєстрації, повідомляє про це Міжнародне бюро. 

Стаття 16 
Внесення записів про зміни і інших записів щодо міжнародних реєстрацій 

(1) [Внесення записів про зміни та інших записів] 
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Міжнародне бюро в установленому порядку вносить у Міжнародний реєстр записи про: 

(і) будь-які зміни власника міжнародної реєстрації стосовно окремих або всіх зазначених 
Договірних сторін і стосовно окремих або всіх промислових зразків, що є об'єктом 
міжнародної реєстрації, за умови, що новий власник має право подавати міжнародну заявку 
у відповідності зі Статтею 3; 

(іі) будь-які зміни, що стосується імені або адреси власника; 

(ііі) призначення представника заявника або власника і будь-які інші відповідні відомості, що 
стосуються такого представника; 

(іv) будь-яку відмову власника від міжнародної реєстрації щодо окремих або всіх зазначених 
Договірних сторін; 

(v) будь-яке обмеження власником дії міжнародної реєстрації щодо окремих або всіх 
зазначених Договірних сторін одним або декількома промисловим зразками, що є об'єктом 
міжнародної реєстрації; 

(vі) будь-яке визнання міжнародної реєстрації недійсною компетентними органами зазначеної 
Договірної сторони на її території стосовно окремих або всіх промислових зразків, що є 
об'єктом міжнародної реєстрації; 

(vіі) будь-які інші обумовлені в Інструкції відповідні відомості, які відносяться до прав на окремі 
або всі промислові зразки, що є об'єктом міжнародної реєстрації. 

(2) [Наслідки внесення запису в Міжнародний реєстр] 

Внесення будь-якого запису, згаданого в підпунктах (і), (іі), (іv), (v), (vі) та підпункті (vіі) пункту (1), 
має таку ж дію, як у випадку, якби цей запис був внесений до Реєстру Відомства кожної відповідної 
Договірної сторони, за виключенням того, що будь-яка Договірна сторона в заяві, направленій 
Генеральному директору, може повідомити його про те, що запис, згаданий в підпункті (і) пункту (1), не 
має дії в цій Договірній стороні до отримання її Відомством заяв або документів, перелічених в такій 
заяві. 

(3) [Мито] 

За внесення будь-якого запису відповідно до пункту (1) може стягуватися мито. 

(4) [Публікація] 

Міжнародне бюро публікує повідомлення про внесення будь-яких записів відповідно до пункту 
(1). Примірник публікації, що містить повідомлення, воно направляє Відомству кожної відповідної 
Договірної сторони. 

Стаття 17 
Строк дії і продовження міжнародної реєстрації 

(1) [Строк дії міжнародної реєстрації] 

Міжнародна реєстрація первісно провадиться на п'ять років, рахуючи з дати міжнародної 
реєстрації. 

(2) [Продовження міжнародної реєстрації] 

Міжнародна реєстрація може продовжуватися на додаткові періоди по п'ять років кожний 
відповідно до приписаної процедури і за умови сплати приписаного мита. 

(3) [Строк охорони в зазначених Договірних сторонах] 

(a) За умови продовження міжнародної реєстрації і з урахуванням пункту (b), строк охорони в 
кожній із зазначених Договірних сторін складає 15 років, рахуючи з дати міжнародної 
реєстрації. 

(b) В тих випадках, якщо законодавство зазначеної Договірної сторони стосовно промислового 
зразка, на який надана охорона відповідно до цього законодавства, передбачає строк 
охорони, що перевищує 15 років, за умови продовження міжнародної реєстрації строк 
охорони є таким же, що і строк, передбачений законодавством цієї Договірної сторони. 

(c) Будь-яка Договірна сторона в заяві, направленій Генеральному директору, повідомляє його 
про максимальний строк охорони, передбачений її законодавством. 

(4) [Можливість обмеження дії продовження] 
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Продовження міжнародної реєстрації може провадитися стосовно окремих або всіх зазначених 
Договірних сторін і стосовно окремих або всіх промислових зразків, що є об'єктом міжнародної 
реєстрації. 

(5) [Внесення запису і публікація відомостей про продовження] 

Міжнародне бюро вносить записи про продовження в Міжнародний реєстр і публікує оголошення 
про це. Примірник публікації, що містить оголошення, Міжнародне бюро направляє Відомству кожної 
відповідної Договірної сторони. 

Стаття 18 
Інформація про вже опубліковані міжнародні реєстрації 

(1) [Доступ до інформації] 

Міжнародне бюро надає будь-якій особі на її прохання, за умови сплати приписаного мита, 
виписки з Міжнародного реєстру або інформацію про зміст Міжнародного реєстру стосовно будь-якої 
міжнародної реєстрації, відомості про яку вже опубліковані. 

(2) [Звільнення від легалізації] 

Надані Міжнародним бюро виписки з Міжнародного реєстру, звільняються від будь-яких вимог 
легалізації в кожній Договірній стороні. 

Глава ІІ 
Адміністративні положення 

Стаття 19 
Єдине Відомство декількох держав 

(1) [Повідомлення про єдине Відомство] 

Якщо декілька держав, що мають наміри стати учасниками цього Акта, здійснили або якщо 
декілька держав-учасниць цього Акта домовились здійснити уніфікацію свого національного 
законодавства про охорону промислових зразків, вони можуть повідомити Генерального директора про 
те, що: 

(і) єдине Відомство заміняє національне Відомство кожної з цих держав; і  

(іі) сукупність їх територій, на яких застосовується єдине законодавство, повинна розглядатися 
як одна Договірна сторона з метою застосування Статей 1, 3 - 18 і 31 цого Акта. 

(2) [Коли має робитися повідомлення] 

Повідомлення, згадане в пункті (1), робиться: 

(і) у випадку держав, що мають наміри стати учасниками цього Акта, - під час здачі на 
зберігання документів, згаданих у Статті 27(2); 

(іі) у випадку держав-учасниць цього Акта - у будь-який час після здійснення уніфікації їх 
національного законодавства. 

(3) [Дата вступу в силу повідомлення] 

Повідомлення, згадане в пунктах (1) і (2), набирає сили: 

(і) у випадку держав, що мають наміри стати учасниками цього Акта, - під час, коли такі 
держави стають пов'язаними цим Актом; 

(іі) у випадку держав-учасниць цього Акта - після закінчення трьох місяців, рахуючи з дати 
повідомлення, яке Генеральний директор робить у цьому зв'язку іншим Договірним 
сторонам, або на будь-яку більш пізню дату, зазначену в повідомленні. 

Стаття 20 
Членство в Гаазькому союзі 

Договірні сторони є членами того ж Союзу, що і держави-учасниці Акта 1934 р. 



 284 

Стаття 21 
Асамблея 

(1) [Склад] 

(a) Договірні сторони є членами тої ж Асамблеї, що і держави, пов'язані Статтею 2 
Доповнюючого акта 1967 р. 

(b) Кожен член Асамблеї представлений одним делегатом, який може мати заступників, 
радників і експертів, при цьому кожен делегат може представляти тільки одну Договірну 
сторону. 

(c) Члени Союзу, які не є членами Асамблеї, допускаються на її засіданні як спостерігачі. 

(2) [Функції] 

(a) Асамблея: 

(і) розглядає всі питання, що стосуються збереження і розвитку Союзу і застосуванню 
цього Акта; 

(іі) здійснює такі права і виконує такі завдання, які спеціально покладені на неї або 
доручені їй відповідно до цього Акта або Доповняльного акта 1967 р.; 

(ііі) дає вказівки Генеральному директору щодо підготовки конференцій по перегляду і 
приймає рішення про скликання кожної такої конференції; 

(іv) змінює Інструкцію; 

(v) розглядає і схвалює звіти і діяльність Генерального директора, що стосуються Союзу, 
і дає Генеральному директору всі необхідні вказівки з питань, що входять до 
компетенції Союзу; 

(vі) визначає програму і приймає дворічний бюджет Союзу і схвалює його фінансові звіти; 

(vіі) приймає фінансовий регламент Союзу; 

(vііі) створює комітети і робочі групи, які вона вважає необхідними для здійснення цілей 
Союзу; 

(іx) з урахуванням пункту (1)(c), визначає які держави, міжурядові і неурядові організації 
можуть бути допущеними на її засідання як спостерігачі; 

(x) здійснює будь-які інші належні дії для досягнення цілей Союзу і виконує всі інші 
функції, які покладені на неї цим Актом. 

(b) Щодо питань, які також становлять інтерес для інших Союзів, адміністративні функції яких 
виконує Організація, Асамблея приймає рішення, після заслуховування рекомендацій 
Координаційного комітету Організації. 

(3) [Кворум] 

(a) Половина членів Асамблеї, які є державами і мають право голосу з конкретного питання, 
складає кворум для голосування з цього питання. 

(b) незважаючи на положення підпункту (a), якщо на якій-небудь сесії число представлених і 
таких, що мають право голосу з конкретних питань, держав складає менше половини, але 
дорівнює або перевищує одну третину представлених держав-учасниць Асамблеї, які мають 
право голосу з конкретного питання, вона може приймати рішення; проте рішення Асамблеї, 
за виключенням рішень, що стосуються власної процедури, стають обов'язковими тільки при 
дотриманні нижчезазначених умов. Міжнародне бюро направляє такі рішення державам-
членам Асамблеї, які мають право голосу з цього питання, але не були на ній представлені, і 
запрошує їх повідомити в письмовій формі в тримісячний строк, рахуючи від дати 
направлення рішень, незважаючи на те, чи голосують вони за ці рішення, проти них чи 
утримуються від голосування. Якщо до закінчення цього строку число держав, що 
проголосували таким чином або утрималися від голосування, дорівнюватиме принаймні 
числу, якого невистачало для досягнення кворуму на самій сесії, такі рішення вступають в 
силу за умови, що одночасно наявна необхідна більшість. 

(4) [Прийняття рішень на Асамблеї] 

(a) Асамблея по можливості приймає свої рішення на основі консенсусу. 
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(b) У випадку неможливості прийняття рішення на основі консенсусу, рішення з питання яке 
обговорюється, приймається голосуванням. У цьому випадку: 

(і) кожна Договірна сторона, яка є державою, має тільки один голос і голосує тільки від 
свого імені, і 

(іі) будь-яка Договірна сторона, яка є міждержавною організацією, може голосувати від 
імені своїх держав-членів, при цьому число голосів повинно дорівнювати числу 
держав-членів, що входять до неї і є учасниками цього Акта, при цьому ні одна така 
міждержавна організація не може брати участь у голосуванні, якщо будь-яка з держав-
членів вирішить скористатись своїм правом на участь в голосуванні, і навпаки. 

(c) З питань, які стосуються тільки держав, пов'язаних положеннями 2 Доповняльного акта 1967 
р.; Договірні сторони, не пов'язані цією Статтею, не мають права голосу, в той час, як з 
питань, які стосуються тільки Договірних сторін, тільки вони мають право голосу. 

(5) [Більшість] 

(a) З урахуванням Статей 24(2), 26(2), Асамблея приймає свої рішення більшістю в дві третини 
поданих голосів. 

(b) Голоси тих, хто утримався при голосуванні, не зараховуються. 

(6) [Сесії] 

(a) Асамблея збирається на чергову сесію, яка скликається Генеральним директором, один раз 
в два роки, і крім виключних обставин, в той же час і в тому ж місці, що і Генеральна 
Асамблея Організації. 

(b) Асамблея збирається на позачергову сесію, яку скликає Генеральний директор, за вимогою 
одної чверті членів Асамблеї або за ініціативою Генерального директора. 

(c) Генеральний директор готує порядок денний кожної сесії. 

(7) [Правила процедури] 

Асамблея приймає свої власні правила процедури. 

Стаття 22 
Міжнародне бюро 

(1) [Адміністративні функції] 

(a) Функції пов'язані з міжнародною реєстрацією, а також інші адміністративні функції, що 
стосуються цього Союзу, здійснюються Міжнародним бюро. 

(b) Міжнародне бюро, зокрема, готує засідання і виконує функції Секретаріату асамблеї і таких 
комітетів експертів і робочих груп, які можуть бути засновані Асамблеєю. 

(2) [Генеральний директор] 

Генеральний директор є головною посадовою особою Союзу і представляє Союз. 

(3) [Інші засідання опріч сесій Асамблеї] 

Генеральний директор скликає будь-який комітет і робочу групу, засновані Асамблеєю, і всі інші 
засідання з питань, що стосуються Союзу. 

(4) [Роль Міжнародного бюро на Асамблеї та інших засіданнях] 

(a) Генеральний директор і призначені Генеральним директором особи беруть участь в усіх 
засіданнях Асамблеї, комітетів і робочих груп, заснованих Асамблеєю, і будь-яких інших 
засіданнях, які скликаються Генеральним директором під егідою Союзу, без права голосу. 

(b) Генеральний директор або інший призначений Генеральним директором член персоналу є 
ex offіcіo секретарем Асамблеї, комітетів, робочих груп і інших засідань, згаданих в підпункті 
(a). 

(5) [Конференції] 

(a) Міжнародне бюро у відповідності з вказівками Асамблеї здійснює підготовчу роботу до будь-
якої конференції по перегляду. 
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(b) Міжнародне бюро може консультуватись з міжурядовими організаціями і національними 
неурядовими організаціями з питань, що стосуються згаданої підготовчої роботи. 

(c) Генеральний директор і призначені Генеральним директором особи беруть участь в 
обговореннях на конференціях по перегляду без права голосу. 

(6) [Інші функції] 

Міжнародне бюро виконує будь-які покладені на нього функції, пов'язані з цим Актом. 

Стаття 23 
Фінанси 

(1) [Бюджет] 

(a) Союз має бюджет. 

(b) Бюджет Союзу включає надходження і витрати виключно Союзу і його внесок в бюджет 
витрат, спільних для Союзів, адміністративні функції яких виконує Організація. 

(c) Витрати, які не є виключно витратами Союзу, а також стосуються одного або декількох 
інших Союзів, адміністративні функції яких виконує Організація, вважаються спільними витратами 
Союзів. Частина Союзу в цих спільних витратах відповідає його заінтересованості в даних витратах. 

(2) [Координація з бюджетами інших Союзів] 

Бюджет Союзу складається з урахуванням вимог координації з бюджетами інших Союзів, 
адміністративні функції яких виконує Організація. 

(3) [Джерела фінансування бюджету] 

Бюджет Союзу фінансується з таких джерел: 

(і) мита у зв'язку з міжнародною реєстрацією; 

(іі) зборів і платежів за послуги, що стосуються Союзу, і які надаються Міжнародним бюро; 

(ііі) надходжень від продажу публікацій Міжнародного бюро, що стосуються Союзу, або 
надходжень за рахунок роялті; 

(іv) дарів, успадкованих коштів і субсидій; 

(v) ренти, процентів і різних інших доходів. 

(4) [Встановлення розміру мита і зборів; рівень бюджету] 

(a) Розмір мита, передбаченого в пункті (3)(і), установлюється Асамблеєю на пропозицію 
Генерального директора. 

  Збори, передбачені в пункті (3)(іі), встановлюються Генеральним директором і, до їх 
схвалення на наступній сесії Асамблеї, застосовуються на тимчасовій основі. 

(b) Розмір мита, передбаченого в пункті (3)(і), встановлюється таким чином, щоб прибутки 
Союзу, які отримуються за рахунок мита та інших джерел, були принаймні достатніми для 
покриття всіх видатків Міжнародного бюро стосовно Союзу. 

(c) Якщо бюджет не прийнято до початку нового фінансового періоду, то у відповідності з 
фінансовим регламентом використовується бюджет на рівні минулого року. 

(5) [Фонд обігових коштів] 

Союз має Фонд обігових коштів, який складається за рахунок надлишку надходжень і, якщо такий 
надлишок не є достатнім, з разового платежу, який здійснюється кожним членом Союзу. Якщо фонду 
обігових коштів невистачає, Асамблея вирішує питання про його збільшення. Розмір разового платежу і 
умови сплати визначаються Асамблеєю на пропозицію Генерального директора. 

(6) [Авансування приймаючою державою] 

(a) В угоді про штаб-квартиру, що укладається з державою, на території якої Організація має 
свою штаб-квартиру, передбачається, що у випадках, коли фонд обігових коштів 
виявляється недостатнім, така держава надає аванси. Суми цих авансів і умови, на яких 
вони надаються, у кожному випадку є предметом окремих угод між такою державою і 
Організацією. 
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(b) Як держава, згадана у підпункті (a), так і Організація мають право шляхом письмового 
повідомлення денонсувати зобов'язання про надання авансів. Денонсація вступає в силу 
через три роки після закінчення року, в якому було зроблено повідомлення. 

(7) [Ревізія рахунків] 

Ревізія рахунків здійснюється одним або декількома державами-членами Союзу або зовнішніми 
ревізорами, як передбачено в фінансовому регламенті. Вони призначаються, за їх згоди, Асамблею. 

Стаття 24 
Інструкція 

(1) [Сфера регулювання] 

Інструкція регулює порядок застосування цього Акта. Зокрема, Інструкція включає положення 
щодо: 

(і) вимог, регулювання яких цей Акт спеціально "приписує в Інструкції"; 

(іі) інших подробиць щодо положень цього Акта або будь-яких подробиць, корисних для їхнього 
застосування; 

(ііі) будь-яких адміністративних вимог, питань або процедур. 

(2) [Поправки до деяких положень Інструкції] 

(a) В Інструкції може зазначатися, що в деякі положення Інструкції поправки можуть 
вноситися тільки одноголосним рішенням або більшістю в чотири п'ятих. 

(b) Для того, щоб вимога одноголосності або більшості в чотири п'ятих не 
розповсюджувалось в майбутньому на внесення поправок в будь-яке положення Інструкції, 
вимагатиметься одноголосне рішення. 

(c) Для того, щоб вимоги одноголосності або більшості в чотири п'ятих розповсюджувалось в 
майбутньому на внесення поправок в будь-яке положення Інструкції, вимагатиметься більшість в чотири 
п'ятих. 

(3) [Розбіжність між цим Актом та Інструкцією] 

У випадку розбіжності між положеннями цього Акта і положеннями Інструкції, застосовуються 
положення Акта. 

Глава ІІІ 
Перегляд і внесення поправок 

Стаття 25 
Перегляд цього Акта 

(1) [Конференція по перегляду] 

Цей Акт може бути переглянутий конференцією Договірних сторін. 

(2) [Перегляд деяких Статей або внесення в них поправок] 

Поправки до Статей 21, 22, 23 і 26 можуть бути внесені або конференцією по перегляду, або 
Асамблеєю у відповідності з положеннями Статті 26. 

Стаття 26 
Внесення Асамблеєю поправок до деяких Статей 

(1) [Пропозиції про внесення поправок] 

(a) Пропозиції про внесення Асамблеєю поправок до Статей 21, 22, 23 і в цю Статтю можуть 
бути висунуті будь-якою Договірною стороною або Генеральним директором. 

(b) Такі пропозиції Генеральний директор розсилає Договірним сторонам принаймні за 6 місяців 
до їх розгляду Асамблеєю. 

(2) [Більшість, що вимагається при голосуванні] 
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Прийняття Асамблеєю будь-яких поправок до Статей, згаданих у пункті (1), вимагає більшості в 
три четвертих голосів, за винятком будь-яких поправок до Статті 21 або до цього пункту, для прийняття 
яких вимагається більшість в чотири п'ятих голосів. 

(3) [Набрання чинності] 

(a) За винятком випадків, коли застосовується пункт (2), будь-яка поправка до Статей, 
перелічених в пункті (1), набирає чинності через місяць після отримання Генеральним 
директором письмового повідомлення про прийняття, здійсненого у відповідності до 
приписаного порядку кожного з Договірних сторін, від трьох четвертих всіх Договірних сторін, 
які на момент прийняття поправки були членами Асамблеї і мали право голосу по даній 
поправці. 

(b) Будь-яка поправка до Статті 21(3) або (4), або до цього підпункту не набирає чинності, якщо 
протягом шести місяців від дати її прийняття Асамблеєю будь-яка Договірна сторона 
повідомить Генеральному директора про те, що вона не пов'язана такою поправкою. 

(c) Будь-яка поправка, яка набирає чинності у відповідності з положенням цього пункту, є 
обов'язковою для всіх держав і міждержавних організацій, які є Договірними сторонами на 
момент вступу цієї поправки в силу, або які стають Договірними сторонами на пізнішу дату. 

Глава ІV 
Заключні положення 

Стаття 27 
Участь у цьому Акті 

(1) [Умови участі в Акті] 

З урахуванням пунктів (2) і (3) і Статті 28: 

(і) будь-яка держава-член Організації може підписати цей Акт і стати його учасником; 

(іі) будь-яка міжурядова організація, що має Відомство, у якому може бути отримана охорона 
промислових зразків, що діє на території, на якій застосовується договір, що засновує цю 
міжурядову організацію, може підписати цей Акт і стати його учасницею, за умови, що 
принаймні одна з держав-членів цієї міжурядової організації є членом Організації, і за умови, 
що таке Відомство не є об'єктом повідомлення, зробленого у відповідності зі Статтею 19. 

(2) [Ратифікація або приєднання] 

Будь-яка держава або міжурядова організація, згадана в пункті (1), може здати на зберігання: 

(і) ратифікаційну грамоту, якщо вона підписала цей Акт; 

(іі) акт про приєднання, якщо вона не підписала цей Акт. 

(3) [Дата здачі на зберігання] 

(a) З урахуванням підпунктів (b) - (d), датою здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або акта 
про приєднання вважається дата, на яку був зданий на зберігання відповідний документ. 

(b) Датою здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або акта про приєднання будь-якої 
держави, стосовно якої охорона промислових зразків може бути отримана тільки через 
Відомство, яке має міжурядова організація, членом якої є ця держава, є дата, на яку зданий 
на зберігання відповідний документ цієї міжурядової організації, якщо ця дата є пізнішою 
дати, на яку документ цієї держави був зданий на зберігання. 

(c) Датою здачі на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або будь-якого акта про 
приєднання, що містить повідомлення або супроводжується повідомленням, згаданим у 
Статті 19, вважається дата, на яку зданий на зберігання останній із документів держав-
членів групи держав, що зробили відповідне повідомлення. 

(d) Будь-яка ратифікаційна грамота або акт про приєднання держави може містити заяву або 
супроводжуватися заявою, у якій цей документ вважається зданим на зберігання за умови, 
що також зданий на зберігання документ однієї іншої держави або однієї міжурядової 
організації, або здані на зберігання документи двох інших держав, або документи однієї 
держави й однієї міжурядової організації, що мають право стати учасником цього Акта, із 
зазначенням їхніх назв. 
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  Документ, що містить таку заяву чи супроводжується нею, розглядається як зданий на 
зберігання від дати, на яку виконана умова, зазначена в заяві. Проте, якщо будь-який 
документ, зазначений в заяві, у свою чергу, містить заяву такого роду або супроводжується 
нею, такий документ вважається зданим на зберігання від дати, на яку виконана умова, 
зазначена в останній заяві. 

(e) Будь-яка заява, зроблена відповідно до пункту (d), у будь-який час може бути відкликана 
цілком або частково. Будь-яке таке відкликання набирає сили з дати одержання відповідного 
повідомлення Генеральним директором. 

Стаття 28 
Дата вступу в силу ратифікацій і приєднань 

(1) [Документи, прийняті до уваги] 

Для цілей цієї Статті до уваги приймаються тільки ратифікаційні грамоти або акти про 
приєднання, здані на зберігання державами або міжурядовими організаціями, згаданими в Статті 27(1), і 
мають дату здачі на зберігання у відповідності зі Статтею 27(3). 

(2) [Вступ у силу цього Акта] 

Цей Акт набирає сили через три місяця після здачі на зберігання ратифікаційних грамот або актів 
про приєднання шістьма державами, за умови, що відповідно до самих останніх щорічних статистичних 
даних, зібраних Міжнародним бюро, принаймні три із цих держав задовольняють хоча б одній з таких 
умов: 

(і) у відповідній державі або стосовно неї були подані щонайменше 3000 заявок на охорону 
промислових зразків; або (іі) у відповідній державі або стосовно неї жителями яких-небудь інших держав 
було подано щонайменше 1000 заявок на охорону промислових зразків. 

(3) [Вступ у силу ратифікацій і приєднань] 

(a) Будь-яка держава або міжурядова організація, що здали на зберігання ратифікаційну грамоту 
або акт про приєднання за три місяці до дати вступу в силу цього Акта, стають пов'язаними його 
положеннями від дати вступу в силу цього Акта. 

(b) Будь-яка інша держава або міжурядова організація стають пов'язаними цим Актом через три 
місяці від дати, на яку вони здали на зберігання свою ратифікаційну грамоту або акт про приєднання, 
або на більш пізню дату, зазначену у відповідному документі. 

Стаття 29 
Заборона робити застереження 

Ніякі застереження до цього Акта не допускаються. 

Стаття 30 
Заяви Договірних сторін 

(1) [Коли можна робити заяви] 

Будь-яка заява у відповідності зі Статтями 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2) або 17(3), 
може бути зроблена: 

(і) під час здачі на зберігання якогось документа, згаданого в Статті 27(2), - у цьому випадку 
заява набирає сили від дати, на яку держава, що зробила таку заяву, або міжурядова 
організація стає пов'язаною цим Актом; 

(іі) після здачі на зберігання якогось документа, згаданого в Статті 27(2), - у цьому випадку 
заява набирає сили через три місяця від дати його одержання Генеральним директором або 
з будь-якої іншої більш пізньої дати, зазначеної в заяві, але застосовується тільки стосовно 
будь-якої міжнародної реєстрації, дата міжнародної реєстрації якої припадає на ту ж або 
більш пізню дату, що і дата вступу в силу заяви. 

(2) [Заяви держав, що мають єдине Відомство] 

Незважаючи на пункт (1), будь-яка згадана в цьому пункті заява, зроблена державою, що, разом 
з іншою державою або іншими державами, повідомила Генерального директора у відповідності зі 
Статтею 19(1) про те, що єдине Відомство заміняє їхні національні Відомства, набирає сили тільки в 
тому випадку, якщо ця інша держава зробить або ці інші держави зроблять відповідну заяву або 
відповідні заяви. 
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(3) [Відкликання заяв] 

Будь-яка заява, згадана в пункті (1), може бути відкликана в будь-який час шляхом направлення 
повідомлення Генеральному директору. Таке відкликання набирає сили або через три місяці від дати 
одержання Генеральним директором повідомлення, або з будь-якої іншої більш пізньої дати, зазначеної 
в повідомленні. У випадку повідомлення, що робиться у відповідності зі Статтею 7(2), дія відкликання не 
поширюється на міжнародні заявки, подані до вступу в силу вищезгаданого відкликання. 

Стаття 31 
Застосовність Актів 1934 р. і 1960 р. 

(1) [Відношення між державами, що є учасниками як цього Акта, так і Актів 1934 р. або 1960 р.] 

До взаємовідносин держав, що є учасниками як цього Акта, так і Акта 1934 р. або Акта 1960 р., 
застосовується тільки цей Акт. Проте в тому, що стосується промислових зразків, депонованих у 
Міжнародному бюро до дати, з якої цей Акт стає застосовним до взаємовідносин цих держав, останні у 
своїх взаємовідносинах застосовують, у залежності від випадку, Акт 1934 р. або Акт 1960 р. 

(2) [Відносини між державами, що є учасниками як цього Акта, так і Актів 1934 р. або 1960 р., і 
державами, що є учасниками Актів 1934 р. або 1960 р., але не є учасниками цього Акта] 

(a) Будь-яка держава-учасниця як цього Акта, так і Акта 1934 р., продовжує застосовувати Акт 
1934 р. у своїх стосунках із державами, що є учасниками Акта 1934 р., але не є учасниками Акта 1960 р. 
або цього Акта. 

(b) Будь-яка держава, що є учасником як цього Акта, так і Акта 1960 р., продовжує застосовувати 
Акт 1960 р. у своїх стосунках з державами, що є учасниками Акта 1960 р., але не є учасниками цього 
Акта. 

Стаття 32 
Денонсація цього Акта 

(1) [Повідомлення] 

Будь-яка Договірна сторона може денонсувати цей Акт шляхом повідомлення, направленого 
Генеральному директору. 

(2) [Дата вступу в силу] 

Денонсація набирає сили через рік від дати одержання повідомлення Генеральним директором 
або з будь-якої більш пізньої дати, зазначеної в повідомленні. Денонсація не торкається застосування 
цього Акта до будь-якої міжнародної заявки, що знаходиться на розгляді, і будь-якої міжнародної 
реєстрації, що діє стосовно Договірної сторони, що денонсує, на дату вступу денонсації в силу. 

Стаття 33 
Мови цього Акта; підписання 

(1) [Справжні тексти; офіційні тексти] 

(a) Цей Акт підписується в одному примірнику англійською, арабською, іспанською, китайською, 
російською і французькою мовами, причому всі тексти цілком автентичні. 

(b) Офіційні тексти розробляються Генеральним директором після консультацій із зацікавленими 
урядами на таких інших мовах, які визначить Асамблея. 

(2) [Термін для підписання] 

Цей Акт відкритий для підписання в штаб-квартирі Організації протягом одного року після його 
прийняття. 

Стаття 34 
Депозитарій 

Генеральний директор є депозитарієм цього Акта. 
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Інструкція до Женевського акта Гаазької угоди про 
міжнародну реєстрацію промислових зразків 

Глава 1 
Загальні положення 

Правило 1 
Визначення 

(1) [Посилання на Акт] 

(a) Для цілей цієї Інструкції "Акт" означає Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію 
промислових зразків, прийнятий у Женеві 2 липня 1999 р.. 

(b) У цій Інструкції слово "стаття" відноситься до визначеної статті Акта. 

(2) [Скорочені вирази] 

Для цілей цієї Інструкції: 

(і) будь-який вираз, згаданий у статті 1, має таке ж значення, що й в Акті; 

(іі) "Адміністративна інструкція" означає Адміністративну інструкцію, згадану в правилі 31; 

(ііі) "повідомлення" означає будь-яку міжнародну заявку або будь-яке клопотання, заяву, 
пропозицію, сповіщення або інформацію, пов'язану з міжнародною заявкою або 
міжнародною реєстрацією або супроводжуючу її, які адресуються Відомству Договірної 
сторони, Міжнародному бюро, заявнику або власнику будь-якими засобами, що 
допускаються цією Інструкцією або Адміністративною інструкцією; 

(іv) "офіційний бланк" означає бланк, розроблений Міжнародним бюро, або будь-який бланк, що 
має такий же зміст і формат; 

(v) "Міжнародна класифікація" означає Класифікацію, засновану Локарнською угодою про 
заснування Міжнародної класифікації промислових зразків; 

(vі) "приписане мито" означає застосоване мито, зазначене в Переліку мит; 

(vіі) "Бюлетень" означає періодичний бюлетень, в якому міжнародне бюро здійснює публікацію, 
передбачену в Акті або цій Інструкції, незалежно від того, який носій при цьому 
використовується. 

Правило 2 
Зв'язок із Міжнародним бюро 

Повідомлення, що направляється Міжнародному бюро, складаються так, як це приписано 
Адміністративною інструкцією. 

Правило 3 
Представництво перед Міжнародним бюро 

(1) [Представник; кількість представників] 

(a) Заявник або власник може мати представника перед Міжнародним бюро. 

(b) Стосовно однієї визначеної міжнародної заявки або міжнародної реєстрації може бути 
призначений тільки один представник. Якщо при призначенні зазначено декілька 
представників, представником вважається і як такий записується тільки той із них, що 
зазначений першим. 

(c) Якщо Міжнародному бюро представником зазначена компанія або фірма, що складається з 
юристів або повірених у сфері патентів або товарних знаків, то така компанія або фірма 
розглядається як один представник. 

(2) [Призначення представника] 

(a) Призначення представника може бути зроблене в міжнародній заявці, за умови, що вона 
підписана заявником. 
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(b) Призначення представника може бути також зроблене в окремому повідомленні, що може 
стосуватися однієї або декількох обумовлених міжнародних заявок або міжнародних 
реєстрацій того самого заявника або власника. Згадане повідомлення має бути підписано 
заявником або власником. 

(c) Якщо Міжнародне бюро вважає призначення представника неправильним, воно повідомляє 
про це заявника або власника і пропонованого представника. 

(3) [Записи і сповіщення про призначення представника; дата вступу призначення в силу] 

(a) Якщо Міжнародне бюро вважає, що призначення представника відповідає зазначеним 
вимогам, воно вносить у Міжнародний реєстр запис про те, що заявник або власник має 
представника з зазначенням імені й адреси цього представника. У цьому випадку датою 
вступу призначення в силу є дата, на яку Міжнародне бюро одержало міжнародну заявку або 
окреме повідомлення, у якому призначається представник. 

(b) Міжнародне бюро сповіщає про запис, згаданий в підпункті (a), заявника або власника і 
представника. 

(4) [Наслідки призначення представника] 

(a) За винятком випадків, коли в цій Інструкції спеціально передбачене інше, підпис 
представника, записаного відповідно до пункту (3)(а), заміняє підпис заявника або власника. 

(b) За винятком випадків, коли в цій Інструкції спеціально обумовлена вимога, щоб 
повідомлення було адресовано як заявнику або власнику, так і представнику, Міжнародне 
бюро направляє представнику, запис про якого внесений відповідно до пункту (3)(a), будь-
яке повідомлення, яке при відсутності представника, повинно було б бути направлене 
заявнику або власнику; будь-яке повідомлення, направлене в такий спосіб вищезгаданому 
представнику, має таку ж дію, яку б воно мало, якби було направлене заявнику або 
власнику. 

(c) Будь-яке повідомлення, направлене Міжнародному бюро, представником, про якого 
внесений запис відповідно до пункту (3)(a), має таку ж дію, яку б воно мало, якби було 
направлене в Міжнародне бюро заявником або власником. 

(5) [Анулювання запису; дата вступу анулювання в силу] 

(a) Будь-який запис, внесений відповідно до пункту (3)(a), анулюється, якщо анулювання 
вимагається в повідомленні, підписаному заявником, власником або представником. Запис 
анулюється Міжнародним бюро ex offіcіo при призначенні нового представника або при 
внесенні запису про зміну власника, у випадку, якщо новий власник міжнародної реєстрації 
взагалі не призначає представника. 

(b) Анулювання набирає сили з дати, на яку Міжнародне бюро одержує відповідне 
повідомлення. 

(c) Міжнародне бюро повідомляє про анулювання і дату його вступу в силу представника, запис 
про якого анульований, а також заявника або власника. 

Правило 4 
Обчислення строків 

(1) [Строки, виражені в роках] 

Будь-який строк, виражений в роках, кінчається у відповідному наступному році в місяці тієї ж 
назви й у день, що має те ж число, яке мали місяць і день, коли відбулася подія, з якої почав 
обчислюватися цей строк; проте, якщо ця подія відбулася 29 лютого й у відповідному наступному році 
лютий закінчується 28 числа, строк скінчається 28 лютого. 

(2) [Строки, виражені в місяцях] 

Будь-який строк, виражений у місяцях, скінчається у відповідному наступному місяці в день, що 
має те ж число, яке мав день, коли відбулася подія, з якої почав обчислюватися цей строк; проте, якщо 
цей відповідний наступний місяць не має дня з тим же числом, строк скінчається в останній день цього 
місяця. 

(3) [Строки, виражені в днях] 

Обчислення будь-якого строку, вираженого в днях, починається з дня, наступного за днем, коли 
мала місце відповідна подія, а скінчається в день, що є останнім днем відліку. 
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(4) [Скінчення строку в день, який для Міжнародного бюро або Відомства є неробочим] 

Якщо строк минає в день, який для Міжнародного бюро або відповідного Відомства є неробочим, 
згаданий строк, незважаючи на пункти (1) - (3), кінчається на перший наступний день, коли Міжнародне 
бюро або відповідне Відомство відкриті. 

Правило 5 
Перебої в поштовому обслуговуванні і доставці 

(1) [Повідомлення, відправлені поштою] 

Недотримання зацікавленою стороною строку для повідомлення, адресованого Міжнародному 
бюро, відправлення якого здійснено поштою, вважається виправданим, якщо зацікавлена сторона 
надасть докази, які задовольняють Міжнародне бюро, того,  

(і) що вона відправила повідомлення принаймні за п'ять днів до закінчення строку або, - якщо в 
будь-який із десяти днів, що передують дню скінчення строку, поштове обслуговування було 
перервано через війну, революції, громадські безладдя, страйки, стихійні лиха або інші 
аналогічні причини, що вона здійснила поштове відправлення протягом п'яти днів з дати 
поновлення роботи поштової служби; 

(іі) що відправлення поштою повідомлення було здійснено рекомендованим листом або що 
реквізити такого відправлення були записані поштовою службою під час відправлення; і  

(ііі) що повідомлення було відправлено таким класом пошти, що надходить у Міжнародне бюро, 
як правило, протягом двох днів після відправлення, або авіапоштою - у випадках, коли не всі 
класи пошти, як правило, надходять у Міжнародне бюро протягом двох днів після 
відправлення. 

(2) [Повідомлення, відправлені через службу доставки] 

Недотримання зацікавленою стороною строку для повідомлення Міжнародному бюро, 
відправленого через службу доставки, вважається виправданим, якщо зацікавлена сторона надасть 
докази, які задовольняють Міжнародне бюро, того, (і) що вона відправила повідомлення принаймні за 
п'ять днів до скінчення строку або, якщо в будь-який із десяти днів, що передують дню скінчення строку, 
робота служби доставки була перервана через війну, революції, громадські безладдя, страйки, стихійні 
лиха або інші аналогічні причини, що вона здійснила відправлення повідомлення протягом п'яти днів з 
дати поновлення роботи служби доставки, і (іі) що реквізити такого відправлення повідомлення були 
записані службою доставки під час відправлення. 

(3) [Обмеження можливості виправдання] 

Відповідно до цього правила недотримання строку може бути виправдано тільки в тому випадку, 
якщо докази, згадані в пункті (1) або (2), і повідомлення або його дублікат отримані Міжнародним бюро 
не пізніше шести місяців після закінчення приписаного строку. 

Правило 6 
Мови 

(1) [Міжнародна заявка] 

Міжнародна заявка складається англійською або французькою мовою. 

(2) [Запис і публікація] 

Запис в Міжнародному реєстрі і публікація в Бюлетені відомостей про міжнародну реєстрацію, а 
також будь-яких відомостей, запис і публікація яких повинні бути здійснені відповідно до цієї Інструкції 
стосовно цієї міжнародної реєстрації, здійснюються англійською і французькою мовою. Запис і 
публікація відомостей про міжнародну реєстрацію мають вказувати мову, якою міжнародна заявка була 
отримана Міжнародним бюро. 

(3) [Повідомлення] 

Будь-яке повідомлення щодо міжнародної заявки або міжнародної реєстрації, основаної на такій 
заявці, складається: 

(і) англійською або французькою мовою, якщо таке повідомлення направляється 
Міжнародному бюро заявником або власником, або Відомством; 

(іі) мовою міжнародної заявки, якщо таке повідомлення направляється Міжнародним бюро 
Відомству, якщо тільки це Відомство не сповістило Міжнародне бюро, що всі такі 
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повідомлення мають бути складені англійською мовою або що всі такі повідомлення мають 
бути складені французькою мовою; 

(ііі) на мові міжнародної заявки, якщо таке повідомлення направляється Міжнародним бюро 
заявнику або власнику, якщо заявник або власник не висловив побажання одержувати такі 
повідомлення англійською мовою, хоча мовою міжнародної заявки є французька мова, або 
навпаки. 

(4) [Переклад] 

Переклади, необхідні для цілей запису і публікації стосовно пункту 2, здійснюються 
Міжнародним бюро. Заявник може додати до міжнародної заявки запропонований переклад будь-якого 
текстового матеріалу, який міститься в міжнародній заявці. Якщо Міжнародне бюро визначить 
запропонований переклад невірним, воно внесе в нього виправлення після того, як запропонує заявнику 
на протязі місячного терміну подати зауваження до запропонованих виправлень. 

Глава 2 
Міжнародна заявка і міжнародна реєстрація 

Правило 7 
Вимоги до міжнародної заявки 

(1) [Бланк і підпис] 

Міжнародна заявка має бути подана на офіційному бланку і повинна бути підписана заявником. 

(2) [Мито] 

Повинно бути сплачене відповідно до правил 27 і 28 приписане мито, що стосується міжнародної 
заявки. 

(3) [Обов'язковий зміст міжнародної заявки] 

Міжнародна заявка має містити або зазначати: 

(і) ім'я заявника, зазначене відповідно до Адміністративної інструкції; 

(іі) адресу заявника, зазначену відповідно до Адміністративної інструкції; 

(ііі) Договірну сторону заявника; 

(іv) виріб або вироби, що складають промисловий зразок або в зв'язку з якими має 
використовуватися промисловий зразок, із зазначенням того, чи складає цей виріб або 
вироби промисловий зразок або чи є вони виробами, у зв'язку з якими має 
використовуватися даний промисловий зразок; виріб або вироби мають бути зазначені 
переважно з використанням термінів, що фігурують у переліку товарів Міжнародної 
класифікації; 

(v) кількість зображень або натурних зразків промислового зразка, що супроводжують 
міжнародну заявку відповідно до правила 9 або 10; 

(vі) зазначені Договірні сторони; 

(vіі) суму мита, що має бути сплачене, і спосіб платежу, або інструкції про зняття необхідної 
суми мита із рахунку, відкритого в Міжнародному бюро, і ідентифікацію особи, що здійснює 
оплату або дає інструкції. 

(4) [Додатковий зміст міжнародної заявки] 

(a) Якщо міжнародна заявка містить зазначення Договірної сторони, яка у відповідності зі 
статтею 5(2)(a) повідомила Генерального директора про те, що її законодавство вимагає 
наявності одного або декількох із елементів, згаданих у статті 5(2)(b), міжнародна заявка 
повинна містити такий елемент або такі елементи, як це приписано правилом 11. 

(b) Елемент, згаданий у підпункті (і) або (іі) статті 5(2)(b), на вибір заявника, може бути 
включений у міжнародну заявку навіть у тому випадку, якщо цей елемент не вимагається 
внаслідок повідомлення, зробленого у відповідності зі статтею 5(2)(a). 

(c) Якщо застосовується правило 8, міжнародна заявка має містити вказівки, згадані в правилі 
8(2) і, де це застосовується, повинна супроводжуватися заявою або документом, згаданим у 
цьому правилі. 
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(d) Якщо заявник має представника, у міжнародній заявці має бути вказано ім'я й адреса такого 
представника, подані відповідно до Адміністративної інструкції. 

(e) Якщо заявник хоче скористатися пріоритетом попередньої заявки у відповідності зі статтею 4 
Паризької конвенції, міжнародна заявка має містити заяву щодо вимоги пріоритету 
попередньої заявки разом із зазначенням назви Відомства, до якого була подана така 
заявка, і дати подання і при наявності такої, номер цієї заявки і, якщо пріоритет заявляється 
стосовно не всіх промислових зразків, що містяться в міжнародній заявці, зазначення тих 
промислових зразків, стосовно яких заявляється або не заявляється пріоритет. 

(f) Якщо заявник хоче скористатися перевагою статті 11 Паризької конвенції, міжнародна заявка 
має містити заяву, що виріб або вироби, що складають промисловий зразок або в який 
включений промисловий зразок, експонувалися на офіційній або офіційно визнаній 
міжнародній виставці, разом із назвою місця проведення цієї виставки і датою, коли цей 
виріб або вироби вперше експонувалися, і якщо пріоритет заявляється стосовно не всіх 
промислових зразків, що містяться в міжнародної заявці, зазначення тих промислових 
зразків, яких стосується або не стосується ця заява. 

(g) Якщо заявник хоче відстрочити публікацію відомостей про промисловий зразок у 
відповідності зі статтею 11, міжнародна заявка має містити клопотання про відстрочку 
публікації. 

(h) Міжнародна заявка може також містити будь-яку заяву або інше відповідне зазначення, 
приписане Адміністративною інструкцією. 

(і) Міжнародна заявка може супроводжуватися заявою, у якій відома заявнику інформація 
ідентифікується як матеріал, що дає право на охорону відповідного промислового зразка. 

(5) [Неприпустимість додаткових матеріалів] 

Якщо міжнародна заявка містить будь-які матеріали, відмінні від тих, що вимагаються або що 
допускаються Актом, цією Інструкцією або Адміністративною інструкцією, Міжнародне бюро вилучає їх 
ех offіcіo. Якщо міжнародна заявка супроводжується яким-небудь документом, відмінним від тих, що 
вимагаються або таких, що допускаються, Міжнародне бюро може вилучити такий документ. 

(6) [Приналежність усіх виробів до того ж самого класу] 

Всі вироби, що складають промислові зразки, яких стосується міжнародна заявка або в зв'язку з 
якими мають використовуватися ці промислові зразки, мають належати до того самого класу 
Міжнародної класифікації. 

Правило 8 
Спеціальні вимоги до заявника 

(1) [Повідомлення про спеціальні вимоги] 

(a) Якщо законодавство Договірної сторони вимагає, щоб заявка на охорону промислового 
зразка подавалася на ім'я автора цього промислового зразка, така Договірна сторона в заяві, 
направленій Генеральному директору, повідомляє його про це. 

(b) Заява, згадана в підпункті (a), має містити вказівки про форму й обов'язковий зміст будь-якої 
заяви або документа, необхідного для цілей пункту (2). 

(2) [Особистість автора і переуступка прав на міжнародну заявку] 

Якщо міжнародна заявка містить зазначення Договірної сторони, яка зробила заяву, згадану в 
пункті (1): 

(і) ця заявка також має містити зазначення щодо особистості автора промислового зразка 
разом із заявою про те, що останній вважає себе автором промислового зразка, при цьому 
така заява має відповідати вимогам, зазначеним відповідно до пункту 1(b); зазначена таким 
чином як автор особа вважається заявником для цілей зазначення цієї Договірної сторони, 
незалежно від того, яка особа названа як заявник відповідно до правила 7(3)(і); 

(іі) якщо як автор зазначена особа, відмінна від особи, зазначеної як заявник відповідно до 
правила 7(3)(і), міжнародна заявка має супроводжуватися заявою або документом про 
переуступку прав на неї особою, зазначеною як автор, особі, зазначеній як заявник, при 
цьому така заява або документ мають відповідати вимогам, зазначеним відповідно до пункту 
(1)(b). Як власник міжнародної реєстрації записується остання із зазначених осіб. 
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Правило 9 
Зображення промислового зразка 

(1) [Форма і кількість зображень промислового зразка] 

(a) Зображення промислового зразка, на вибір заявника, представляються у формі фотографій 
або інших графічних зображень самого промислового зразка, або виробу або виробів, що 
складають промисловий зразок. Той самий виріб може бути показаний під різними кутами; 
види під різними кутами можуть бути включені в ту саму фотографію або інше графічне 
зображення, або в різні фотографії або інші графічні зображення. 

(b) Будь-яке зображення представляється в кількості примірників, установленій 
Адміністративною інструкцією. 

(2) [Вимоги до зображень] 

(a) Якість зображень має бути такою, щоб можна було без ускладнення розрізнити всі деталі 
промислового зразка і здійснити публікацію. 

(b) Об'єкт, що показаний на зображенні, але на який охорона не заявляється, може бути 
зазначений таким чином, як це передбачено Адміністративною інструкцією. 

(3) [Необхідні види] 

(a) З урахуванням підпункту (b), будь-яка Договірна сторона, що вимагає представлення деяких 
спеціально обумовлених видів виробу або виробів, які складають промисловий зразок або у 
стосовно яких має використовуватися промисловий зразок, повинна в заяві повідомити про 
це Генерального директора, вказавши необхідні види й обставини, при яких вони 
потребуються. 

(b) Ніяка Договірна сторона не може вимагати представлення більш одного виду, якщо 
промисловий зразок або виріб є двомірним, або більш шести видів, якщо виріб є тримірним. 

(4) [Відмова у визнанні дії міжнародної реєстрації за мотивами, пов'язаними із зображеннями 
промислового зразка] 

Договірна сторона не може відмовити у визнанні дії міжнародної реєстрації на підставі того, що 
вимоги, пов'язані з формою зображень промислового зразка, які є додатковими або відмінними від тих, 
про які Договірна сторона повідомила відповідно до пункту (3)(a), не були виконані відповідно до її 
законодавства. Проте Договірна сторона може відмовити у визнанні дії міжнародної реєстрації на тій 
підставі, що зображення, що містяться в міжнародній заявці, не є достатніми для повного розкриття 
промислового зразка. 

Правило 10 
Натурні зразки промислового зразка у випадку клопотання про відстрочку публікації 

(1) [Кількість натурних зразків] 

Якщо в міжнародній заявці міститься клопотання про відстрочку публікації відомостей про 
двомірний промисловий зразок, а замість зображень, згаданих у правилі 9, ця заявка супроводжується 
натурними зразками промислового зразка, міжнародна заявка має супроводжуватися натурними 
зразками в такій кількості примірників: 

(і) один примірник для Міжнародного бюро; і 

(іі) по одному примірнику для кожного зазначеного Відомства, яке повідомило Міжнародне бюро 
у відповідності зі статтею 10(5) про своє бажання одержувати примірники відомостей про 
міжнародну реєстрацію. 

(2) [Натурні зразки] 

Всі натурні зразки мають міститися в одній упаковці. Натурні зразки можна складати. 
Максимальні розміри і вага упаковки установлюються Адміністративною інструкцією. 

Правило 11 
Особистість автора; опис; домагання 

(1) [Особистість автора] 

Якщо в міжнародній заявці містяться вказівки про особистість автора промислового зразка, його 
ім'я й адреса представляються відповідно до Адміністративної інструкції. 
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(2) [Опис] 

Якщо в міжнародній заявці міститься опис, у ньому мають бути відображені ті ознаки, які видно 
на зображеннях промислового зразка. Якщо опис перевищує 100 слів, стягається додатковий збір, 
установлений в Переліку зборів. 

(3) [Домагання] 

У заяві, зробленій у відповідності зі статтею 5(2)(a), про те, що для цілей встановлення дати 
подачі заявки про надання охорони на промисловий зразок стосовно законодавства Договірної сторони 
законодавство цієї Договірної сторони потребує наявності домагання, має подавати точне 
формулювання необхідного домагання. 

Якщо міжнародна заявка містить домагання, формулювання цього домагання має бути таким, як 
показано у вищезгаданій заяві. 

Правило 12 
Збори, що сплачуються в зв'язку з міжнародною заявкою 

(1) [Приписані збори] 

(a) У зв'язку з міжнародною заявкою сплачуються такі збори: 

(і) головний збір; 

(іі) збір за зазначення стосовно кожної зазначеної Договірної сторони, що не зробила 
заяви у відповідності зі статтею 7(2); 

(ііі) індивідуальний збір за зазначення стосовно кожної зазначеної Договірної сторони, що 
зробила заяву у відповідності зі статтею 7(2); 

(іv) збір за публікацію. 

(b) Розміри зборів, згаданих у підпунктах (і), (іі) і (іv), встановлюються в Переліку зборів. 

(2) [Терміни сплати зборів] 

Збори, згадані в пункті (1), з врахуванням пункту (3), підлягають сплаті під час подачі 
міжнародної заявки за винятком випадку, коли в міжнародній заявці міститься клопотання про відстрочку 
публікації, - у цьому випадку збір за публікацію може сплачуватися пізніше відповідно до Правила 16(3). 

(3) [Індивідуальний збір за зазначення, сплачуваний двома частинами] 

(a) В заяві зробленій відповідно статті 7 (2), може бути також відмічено, що індивідуальний збір 
за зазначення, що підлягає сплаті у відношенні відповідної Договірної Сторони, складається 
з двох частин, перша з яких підлягає сплаті на дату подачі міжнародної заявки, а друга - на 
більш пізню дату, яка встановлюється стосовно з законодавством відповідної Договірної 
сторони. 

(b) В тих випадках, коли застосовується підпункт (a), посилання в пункті 1 (ііі) на індивідуальний 
збір за зазначення повинна розумітися як посилання на першу частину індивідуального 
збору за зазначення. 

(c) Друга частина індивідуального збору за зазначення за вибором заявника може бути 
сплачено безпосередньо відповідному Відомству, або через Міжнародне бюро. Якщо такий 
збір сплачується безпосередньо відповідному Відомству, Відомство повідомляє про це 
Міжнародне бюро і Міжнародне бюро вносить запис про таке повідомлення в Міжнародний 
реєстр. Якщо такий збір сплачується через Міжнародне бюро, Міжнародне бюро вносить 
запис про сплату в Міжнародний реєстр і повідомляє про це відповідне Відомство. 

(d) Якщо друга частина індивідуального збору за зазначення не сплачена на протязі 
встановленого строку, відповідне відомство повідомляє про це Міжнародне бюро і просить 
Міжнародне бюро анулювати міжнародну реєстрацію в Міжнародному реєстрі у відношенні 
відповідної Договірної сторони. Міжнародне бюро анулює реєстрацію і повідомляє про це 
власника. 

Правило 13 
Подача міжнародної заявки через Відомства 

(1) [Дата одержання Відомством і пересилка в Міжнародне бюро] 
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Якщо міжнародна заявка подається через Відомства Договірної сторони заявника, Відомство 
повідомляє заявника про дату одержання заявки. Одночасно з пересилкою міжнародної заявки в 
Міжнародне бюро, Відомство повідомляє Міжнародне бюро про дату одержання заявки. Відомство 
повідомляє заявника про те, що воно переслало міжнародну заявку в Міжнародне бюро. 

(2) [Збір за пересилку] 

Відомство, що домагається сплати збору за пересилку у відповідності зі статтею 4(2), повідомляє 
Міжнародне бюро про розмір такого збору, що не повинен перевищувати адміністративних витрат у 
зв'язку з одержанням і пересилкою міжнародної заявки, а також про термін її сплати. 

(3) [Дата подачі міжнародної заявки у випадку непрямої подачі] 

З урахуванням статті 9 (3), датою подачі міжнародної заявки, поданої за посередництвом 
Відомства, є: 

(і) дата одержання міжнародної заявки цим Відомством за умови, що вона отримана 
Міжнародним бюро протягом одного місяця з цієї дати; 

(іі) дата одержання міжнародної заявки Міжнародним бюро - в будь-якому іншому випадку. 

(4) [Дата подачі у випадку, якщо Договірна сторона заявника домагається проведення перевірки 
на предмет дотримання вимог безпеки] Без урахування пункту (3), Договірна сторона, законодавство якої 
на час, коли вона стає стороною цього Акта, вимагатиме проведення перевірки на предмет дотримання 
вимог безпеки, може в заяві, направленій Генеральному директору, повідомити його про те, що згаданий 
у цьому пункті строк в один місяць замінюється строком шести місяців. 

Правило 14 
Експертиза, проведена Міжнародним бюро 

(1) [Строк для виправлення порушень] 

Строк, приписаний для виправлення порушень у відповідності зі статтею 8, складає три місяці з 
дати направлення відповідної пропозиції Міжнародним бюро. 

(2) [Порушення, що тягне за собою відстрочку дати подання міжнародної заявки] 

Порушення, які у відповідності зі статтею 9 (3) встановлені як порушення, що тягнуть за собою 
відстрочку дати міжнародної заявки, є такі: 

(a) міжнародна заявка складена не на встановленій мові або одній з установлених мов; 

(b) у міжнародній заявці відсутній будь-який із нижченаведених елементів: 

(і) спеціальна вказівка або вказівка, що мається на увазі, про те, що вимагається 
міжнародна реєстрація відповідно до Акта; 

(іі) вказівки, що дозволяють визначити особистість заявника; 

(ііі) вказівки, достатні для того, щоб зв'язатися з заявником або його представником, при 
наявності такого; 

(іv) зображення або, у відповідності зі статтею 5(1)(ііі), натурний зразок кожного 
промислового зразка, що є об'єктом міжнародної заявки; 

(v) вказівка принаймні однієї Договірної сторони. 

(3) [Відшкодування зборів] 

Якщо у відповідності зі статтею 8(2)(a) діловодство по міжнародній заявці вважається 
припиненим, Міжнародне бюро відшкодовує будь-які збори, сплачені в зв'язку з цією заявкою, за 
відрахуванням суми, що відповідає головному збору. 

Правило 15 
Реєстрація промислового зразка в Міжнародному реєстрі 

(1) [Реєстрація промислового зразка в Міжнародному реєстрі] 

Якщо Міжнародне бюро вважає, що міжнародна заявка відповідає зазначеним до неї вимогам, 
воно реєструє промисловий зразок у Міжнародному реєстрі і направляє свідоцтво власнику. 

(2) [Зміст відомостей про реєстрацію] 

Відомості про міжнародну реєстрацію містять: 
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(і) всі дані, що містяться у міжнародній заявці, за винятком будь-якого домагання на пріоритет 
відповідно до правила 7(4)(e), - у випадку, якщо строк між датою більш ранньої подачі і 
датою міжнародної реєстрації перевищує шість місяців; 

(іі) будь-яке зображення промислового зразка; 

(ііі) дату міжнародної реєстрації; 

(іv) номер міжнародної реєстрації; 

(v) відповідний клас Міжнародної класифікації, обумовлений Міжнародним бюро. 

Правило 16 
Відстрочка публікації 

(1) [Максимальна тривалість відстрочки] 

Встановлений строк для цілей статті 11(1)(a) і (2)(і) складає 30 місяців із дати подачі або, якщо 
заявляється пріоритет, із дати пріоритету відповідної заявки. 

(2) [Строк для вилучення вказівки у випадку, якщо відповідно до застосовуваного 
законодавства відстрочка неможлива] 

Зазначений у статті 11(3)(і) строк для вилучення заявником зазначення Договірної сторони, згідно 
із законодавством якої відстрочка публікації не дозволяється, складає один місяць з дати повідомлення, 
направленого Міжнародним бюро. 

(3) [Строк для сплати збору за публікацію і для представлення зображень] 

Згаданий в правилі 12(1)(a)(іv) збір за публікацію має бути сплачений, а згадані в статті 11(6)(b) 
зображення мають бути подані до закінчення періоду відстрочки, застосованого у відповідності зі 
статтею 11(2), або до визнання цього періоду відстрочки закінченим у відповідності зі статтею 11(4)(a). 

(4) [Реєстрація зображень] 

Міжнародне бюро реєструє в Міжнародному реєстрі будь-яке зображення у відповідності зі 
статтею 11(6)(b). 

(5) [Недотримання вимог] 

Якщо вимоги пункту (3) не дотримані, міжнародна реєстрація анулюється, а публікація не 
провадиться. 

Правило 17 
Публікація відомостей про міжнародну реєстрацію 

(1) [Строк публікації] 

Відомості про міжнародну реєстрацію публікуються: 

(і) негайно після реєстрації - у випадку, якщо є відповідне клопотання заявника; 

(іі) негайно після дати, на яку період відстрочки закінчився або був визнаний закінченим у 
випадку, якщо було подане клопотання про відстрочку публікації і якщо таке клопотання не 
було залишено без уваги; 

(ііі) через шість місяців з дати міжнародної реєстрації або, по можливості, в найбільш короткі 
строки після цієї дати у будь-якому іншому випадку. 

(2) [Зміст публікації] 

Відомості, що публікуються про міжнародну реєстрацію в Бюлетені у відповідності зі статтею 10 
(3), містять: 

(і) дані, внесені в Міжнародний реєстр; 

(іі) зображення або зображення промислового зразка; 

(ііі) зазначення дати, коли період відстрочки закінчився або був визнаний закінченим, - у 
випадку, якщо публікація була відстрочена. 
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Глава 3 
Відмови і визнання міжнародної реєстрації недійсною 

Правило 18 
Повідомлення про відмову 

(1) [Строк для направлення повідомлення про відмову] 

(a) Приписаний строк для направлення повідомлення про відмову у визнанні дії міжнародної 
реєстрації у відповідності зі статтею 12(2) складає шість місяців із дати направлення 
Міжнародним бюро відповідному Відомству примірника публікації, що містить відомості про 
міжнародну реєстрацію. 

(b) Без урахування підпункту (a), будь-яка Договірна сторона, Відомство якої є Відомством, що 
проводить експертизу, або законодавство якої передбачає можливість подачі заперечення 
на рішення про надання охорони, може в заяві, направленій Генеральному директору, 
повідомити його про те, що строк у шість місяців, згаданий у вищезгаданому підпункті, 
замінюється строком у 12 місяців. 

(c) У заяві, згаданій у підпункті (b), може також вказуватися, що міжнародна реєстрація має дію, 
згадану в статті 14 (2)(a) починаючи саме пізніше: 

(і) з указаного в заяві моменту, що може мати місце після дати, згаданої в цій статті, але 
не пізніше шести місяців із цієї дати; або  

(іі) з моменту надання охорони відповідно з законодавством відповідної Договірної 
сторони у випадках, якщо рішення про подання охорони в результаті неумисних дій не 
було відправлено в строки, що установлені у відповідності з підпунктами (a) або (b); в 
такому випадку, Відомство відповідної Договірної сторони направляє повідомлення 
необхідного змісту Міжнародному бюро і здійснює спробу в найкоротші строки 
повідомити про прийняте рішення власника міжнародної реєстрації. 

(2) [Повідомлення про відмову] 

(a) Повідомлення про будь-яку відмову має відноситись до однієї міжнародної реєстрації і має 
містити дату і підпис Відомства, що надсилає повідомлення. 

(b) Повідомлення має містити або вказувати: 

(і) Відомство, що надсилає повідомлення; 

(іі) номер міжнародної реєстрації; 

(ііі) всі мотиви, що є підставою для відмови, разом із посиланням на відповідні основні 
положення законодавства; 

(іv) якщо мотиви, які є підставою для відмови, пов'язані зі схожістю з промисловим 
зразком, що був об'єктом попередньої національної, регіональної або міжнародної 
заявки або реєстрації, - дату подачі і номер заявки, дату пріоритету (при наявності 
такої), дату і номер (при наявності такого) реєстрації, копію зображення, що передує 
промисловий зразок (якщо це зображення доступне для громадськості), а також ім'я і 
адресу власника вищезгаданого промислового зразка; 

(v) якщо відмова не відноситься до всіх промислових зразків, що є об'єктами міжнародної 
реєстрації, - зразки, до яких він відноситься або не відноситься; 

(vі) вказівка про те, чи може відмова бути переглянута або оскаржена, і, якщо це так, - 
доцільний, з урахуванням обставин, строк для подачі заяви про перегляд або 
оскарження відмови і зазначення органу, у який має подаватися така заява про 
перегляд або оскарження, де це застосовується з вказівкою того, що заява про 
перегляд або оскарження має подаватися через представника, що має адресу на 
території Договірної сторони, Відомство якої винесло рішення про відмову; і (vіі) дату 
винесення рішення про відмову. 

(3) [Повідомлення про розподіл Міжнародної реєстрації] 

У випадках, коли за повідомленням про відмову відповідно зі статтею 13(2) здійснюється 
розподіл міжнародної реєстрації перед Відомством, який вказаний Договірною стороною з метою зняття 
мотиву відмови, висловлене в цьому повідомленні, Відомство повідомляє Міжнародному бюро ці дані 
про розподіл відповідно з Адміністративною інструкцією. 
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(4) [Повідомлення про відкликання відмови] 

(a) Повідомлення про відкликання відмови має відноситися до однієї міжнародної реєстрації і 
мати дату і підпис Відомства, що надсилає повідомлення. 

(b) Повідомлення повинно містити або вказувати: 

(і) Відомство, що направляє повідомлення; 

(іі) номер міжнародної реєстрації; 

(ііі) якщо відкликання не стосується всіх промислових зразків, на які поширюється 
відмова, - зазначення зразків, яких це відкликання стосується або не стосується; і (іv) 
дату відкликання відмови. 

(5) [Внесення запису] 

Міжнародне бюро вносить у Міжнародний реєстр запис про будь-яке повідомлення, направлене 
відповідно до пункту (1)(c)(іі), (2) або (4), вказуючи у випадку повідомлення про відмову дату, на яку 
повідомлення про відмову було відправлено Міжнародному бюро. 

(6) [Пересилка примірників повідомлень] 

Міжнародне бюро пересилає примірники повідомлень, згаданих у пункті (1)(c)(іі), (2) або (4), 
власнику. 

Правило 19 
Порушення, пов'язані з відмовами 

(1) [Невизнання повідомлення про відмову як такого] 

(a) Повідомлення про відмову не признається Міжнародним бюро як таке і не відображається у 
вигляді запису в Міжнародному реєстрі: 

(і) якщо в ньому не зазначений номер відповідної міжнародної реєстрації за умови, що 
інші дані, що містяться в повідомленні не дозволяють ідентифікувати цю реєстрацію; 

(іі) якщо в ньому не зазначені ніякі мотиви для відмови; або (ііі) якщо воно направлено 
Міжнародному бюро після закінчення строку, застосовного відповідно до правила 
18(1). 

(b) Якщо застосовується підпункт (a), Міжнародне бюро, за винятком випадку, коли воно не в 
змозі ідентифікувати відповідну міжнародну реєстрацію, пересилає примірник повідомлення 
власнику, інформуючи одночасно власника і Відомство, що направило повідомлення, про те, 
що це повідомлення про відмову не визнається Міжнародним бюро як таке і не було 
відображено у вигляді запису в Міжнародному реєстрі, із зазначенням причини цього. 

(2) [Порушення, пов'язані з повідомленням про відмову] 

Якщо повідомлення про відмову: 

(і) не підписано від імені Відомства, що повідомило про відмову, або яким-небудь іншим чином 
не відповідає вимогам правила 2; 

(іі) не містить, де це застосовується, вимагання правила 18(2)(b)(іv); 

(ііі) не містить де це застосовується, вказівки органу, в який подається заява про перегляд або 
оскарження, і доцільного, з урахуванням обставин, строку, застосовного для подачі такої 
заяви про перегляд або оскарження (Правило 18(2)(b)(vі)); 

(іv) не містять зазначення дати винесення рішення про відмову (Правило 18(2)(b)(vіі)). 

Міжнародне бюро, проте, вносить запис про відмову в Міжнародний реєстр і пересилає 
примірник повідомлення власнику. 

При наявності відповідного клопотання з боку власника Міжнародне бюро пропонує Відомству, 
що повідомило про відмову, негайно внести виправлення в його повідомлення. 

Правило 20 
Визнання міжнародної реєстрації недійсною в зазначених 

Договірних сторонах 

(1) [Зміст повідомлення про визнання міжнародної реєстрації недійсною] 
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Якщо міжнародна реєстрація визнається недійсною в зазначеній Договірній стороні і рішення про 
визнання міжнародної реєстрації недійсною не може більш бути переглянуте або оскаржене, Відомство 
Договірної сторони, компетентний орган якої виніс рішення про визнання міжнародної реєстрації 
недійсною, повідомляє про це Міжнародне бюро. Повідомлення має містити або вказувати: 

(і) орган, що виніс рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною; 

(іі) той факт, що рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною не може більш бути 
оскаржене; 

(ііі) номер міжнародної реєстрації; 

(іv) якщо визнання міжнародної реєстрації недійсною не відноситься до всіх промислових 
зразків, на які поширюється міжнародна реєстрація - зразки, до яких визнання міжнародної 
реєстрації недійсною відноситься або не відноситься. 

(v) дата винесення рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною і дата його вступу в 
силу. 

(2) [Внесення запису про визнання міжнародної реєстрації недійсною] 

Міжнародне бюро вносить у Міжнародний реєстр запис про визнання міжнародної реєстрації 
недійсною разом із відомостями, що містяться в повідомленні про визнання міжнародної реєстрації 
недійсною. 

Глава 4 
Зміни і виправлення 

Правило 21 
Внесення запису про зміну 

(1) [Подання клопотання] 

(a) Клопотання про внесення запису подається до Міжнародного бюро на відповідному 
офіційному бланку, якщо це клопотання стосується: 

(і) зміни власника міжнародної реєстрації стосовно до всіх або деяких промислових 
зразків, що є об'єктом міжнародної реєстрації; 

(іі) зміни імені або адреси власника; 

(ііі) відмови від міжнародної реєстрації стосовно окремих або всіх зазначених Договірних 
сторін; 

(іv) обмеження дії міжнародної реєстрації стосовно до окремих або всіх зазначених 
Договірних сторін одним або декількома промисловими зразками, що є об'єктом 
міжнародної реєстрації; 

(b) Клопотання має бути подано і підписано власником; проте, клопотання про внесення запису 
про зміну власника може бути подано новим власником за умови, що воно: 

(і) підписано власником; або  

(іі) підписано новим власником і супроводжується довідкою компетентного органу 
Договірної сторони власника про те, що новий власник є правонаступником власника. 

(2) [Зміст клопотання] 

Клопотання про внесення запису про зміну має, поряд із зміною що вимагається, містити або 
вказувати: 

(і) номер відповідної міжнародної реєстрації; 

(іі) ім'я власника, якщо зміна не стосується імені або адреси представника; 

(ііі) у випадку зміни власника міжнародної реєстрації - ім'я й адресу нового власника 
міжнародної реєстрації, зазначені відповідно до Адміністративної інструкції; 

(іv) у випадку зміни власника міжнародної реєстрації - Договірну сторону або Договірні сторони, 
у відношенні яких новий власник задовольняє передбаченим у статті 3 умовам, необхідним 
для того, щоб бути власником міжнародної реєстрації; 
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(v) у випадку зміни власника міжнародної реєстрації, що не відноситься до всіх промислових 
зразків і до всіх Договірних сторін, - номери промислових зразків і зазначені Договірні 
сторони, до яких відноситься зміна власника; і  

(vі) суму зборів, що сплачуються і використовуваний спосіб платежу, або інструкції про списання 
необхідної суми зборів з рахунку, відкритого в Міжнародному бюро, і ідентифікацію сторони, 
що здійснює платіж або дає вищезгадані інструкції. 

(3) [Порушення, пов'язані з клопотанням] 

Якщо клопотання не відповідає поставленим вимогам, Міжнародне бюро повідомляє про цей 
факт власника і - якщо клопотання було подано особою, що підтверджує, що вона є новим власником, - 
цю особу. 

(4) [Термін, протягом якого дозволено виправляти порушення] 

Порушення може бути виправлене протягом трьох місяців з дати повідомлення Міжнародним 
бюро про наявність порушення. Якщо порушення не виправлене протягом вищезгаданих трьох місяців, 
діловодство по клопотанню рахується припиненим, а Міжнародне бюро повідомляє про це одночасно 
власника і, якщо клопотання було подано особою, що стверджує, що вона є новим власником, цю особу, 
і відшкодовує платнику будь-які сплачені збори за відрахуванням суми, що відповідає половині 
належних зборів. 

(5) [Внесення запису і повідомлення про зміну] 

(a) За умови, що клопотання відповідає усім вимогам, Міжнародне бюро негайно вносить запис 
про зміну в Міжнародний реєстр і інформує про це власника. Якщо вноситься запис про 
зміну власника, Міжнародне бюро інформує як нового, так і попереднього власника. 

(b) Внесення запису про зміну здійснюється на дату одержання Міжнародним бюро клопотання, 
що задовольняє поставленим вимогам. 

Якщо, проте, у клопотанні вказується, що запис про зміну повинний бути здійснений після будь-
якої іншої зміни або після продовження міжнародної реєстрації, Міжнародне бюро виконує цю вказівку. 

(6) [Внесення запису про часткову зміну власника] 

Запис про поступку або іншу передачу міжнародної реєстрації у відношенні тільки деяких 
промислових зразків або тільки деяких зазначених Договірних сторін вноситься в Міжнародний реєстр 
під номером міжнародної реєстрації, частина якої була переуступлена або передана іншим способом; 
будь-яка переуступлена або передана іншим способом частина анулюється під номером вищезгаданої 
міжнародної реєстрації і відображається у вигляді запису про окрему міжнародну реєстрацію. Ця окрема 
міжнародна реєстрація має номер реєстрації, частина якої була переуступлена або передана іншим 
способом, супроводжуваний великою літерою. 

(7) [Внесення запису про злиття міжнародних реєстрацій] 

Якщо в результаті часткової зміни власника та сама особа стає власником двох або декількох 
міжнародних реєстрацій, то при наявності клопотання вищезгаданої особи провадиться злиття цих 
реєстрацій і пункти (1) - (6) застосовуються mutatіs mutandіs. 

Міжнародній реєстрації, що виникла в результаті злиття, присвоюється номер міжнародної 
реєстрації, частина якої була переуступлена або передана іншим способом, супроводжуваний, де це 
застосовується, великою літерою. 

Правило 22 
Виправлення в Міжнародному реєстрі 

(1) [Виправлення] 

Якщо Міжнародне бюро, діючи ex offіcіo або на прохання власника, вважає, що в Міжнародному 
реєстрі є помилка, що відноситься до міжнародної реєстрації, воно вносить відповідну зміну до Реєстру і 
повідомляє про це власника. 

(2) [Відмова у визнанні дії виправлення] 

Відомство будь-якої зазначеної Договірної сторони має право заявити в повідомленні 
Міжнародному бюро про свою відмову визнати дію виправлення. У цьому випадку mutatіs mutandіs 
застосовуються стаття 12 і правила 18 і 19. 
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Глава 5 
Продовження міжнародної реєстрації 

Правило 23 
Неофіційне повідомлення про закінчення строку дії 

За шість місяців до закінчення п'ятирічного строку дії Міжнародне бюро направляє власнику і 
його представнику повідомлення з указівкою дати закінчення строку дії міжнародної реєстрації. Факт 
неотримання вищезгаданого повідомлення не є виправданням порушення будь-яких строків відповідно 
до правила 24. 

Правило 24 
Подробиці стосовно продовження міжнародної реєстрації 

(1) [Збори] 

(a) Міжнародна реєстрація подовжується за умови сплати таких зборів: 

(і) головний збір; 

(іі) збір за вказівку у відношенні кожної зазначеної Договірної сторони, що не зробила 
заяви у відповідності зі статтею 7(2) і у відношенні якої подовжується міжнародна 
реєстрація; 

(ііі) індивідуальний збір за вказівку у відношенні кожної зазначеної Договірної сторони, що 
зробила заяву у відповідності зі статтею 7(2) і у відношенні якої подовжується 
міжнародна реєстрація. 

(b) Розміри зборів, згаданих у підпунктах (і) і (іі), встановлюються в Переліку зборів. 

(c) Збори, згадані в пункті 1(a), підлягають сплаті саме пізніше на дату, на яку повинне бути 
здійснене продовження міжнародної реєстрації. Проте така сплата може бути зроблена і 
протягом шести місяців з дати, на яку повинне бути здійснене продовження міжнародної 
реєстрації, за умови, що одночасно з цим сплачується додатковий збір, установлений у 
Переліку зборів. 

(d) Якщо якийсь платіж, здійснений для цілей подовження міжнародної реєстрації, отриманий 
Міжнародним бюро раніш, ніж за три місяця до дати, на яку повинне бути здійснене 
продовження міжнародної реєстрації, він рахується отриманим за три місяця до дати, на яку 
повинне бути здійснене це подовження. 

(2) [Інші подробиці] 

(a) Якщо власник не бажає подовжувати міжнародну реєстрацію: 

(і) у відношенні будь-якої зазначеної Договірної сторони; або  

(іі) у відношенні окремих промислових зразків, що є об'єктом міжнародної реєстрації; - 
сплата необхідних зборів повинна супроводжуватися заявою про це з зазначенням 
Договірної сторони або номерів промислових зразків, стосовно яких подовження 
міжнародної реєстрації здійснювати не потрібно. 

(b) Якщо власник бажає подовжити міжнародну реєстрацію стосовно будь-якої зазначеної 
Договірної сторони, незважаючи на той факт, що максимальний строк охорони на промислові 
зразки в цій Договірній стороні скінчився, сплата необхідних зборів, включаючи, у залежності 
від випадку, збір за вказівку або індивідуальний збір стосовно цієї Договірної сторони, 
повинен супроводжуватися заявою про те, що в Міжнародний реєстр повинен бути внесений 
запис про подовження міжнародної реєстрації стосовно цієї Договірної сторони. 

(c) Якщо власник бажає подовжити міжнародну реєстрацію стосовно будь-якої зазначеної 
Договірної сторони, незважаючи на факт внесення в Міжнародний реєстр запису про відмову 
у визнанні дії міжнародної реєстрації у відношенні цієї Договірної сторони стосовно до усіх 
відповідних промислових зразків, сплата необхідних зборів, включаючи, у залежності від 
випадку, збір за вказівку або індивідуальний збір у відношенні цієї Договірної сторони, 
повинна супроводжуватися заявою про те, що в Міжнародний реєстр повинний бути 
внесений запис про продовження міжнародної реєстрації у відношенні цієї Договірної 
сторони. 

(d) Міжнародна реєстрація не може бути подовжена у відношенні будь-якої зазначеної 
Договірної сторони, відносно якої був внесений запис про визнання міжнародної реєстрації 
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недійсною стосовно до всіх промислових зразків відповідно до правила 20 або про відмову 
від міжнародної реєстрації відповідно до правила 21. 

Міжнародна реєстрація не може бути подовжена у відношенні будь-якої зазначеної Договірної 
сторони стосовно тих промислових зразків, у відношенні яких був внесений запис про визнання 
міжнародної реєстрації недійсною в цій Договірній стороні відповідно до правила 20 або про обмеження 
дії міжнародної реєстрації відповідно до правила 21. 

(3) [Недоплата зборів] 

(a) Якщо сума отриманих зборів менше суми, необхідної для продовження міжнародної 
реєстрації, Міжнародне бюро негайно повідомляє про це одночасно власника і 
представника, при наявності такого. У повідомленні зазначається відсутня сума. 

(b) Якщо після закінчення шестимісячного строку, згаданого в пункті 1(c), сума отриманих зборів 
менша суми, необхідної для продовження міжнародної реєстрації, Міжнародне бюро не 
вносить запис про продовження, відшкодовує отриману суму і повідомляє про це власника і 
представника, при наявності такого. 

Правило 25 
Внесення запису про подовження міжнародної реєстрації; свідоцтво 

(1) [Внесення запису про подовження міжнародної реєстрації і дата вступу цього продовження 
в силу] 

Запис про подовження міжнародної реєстрації вноситься в Міжнародний реєстр на дату, на яку 
це подовження повинно бути здійснено, навіть якщо необхідні для подовження міжнародної реєстрації 
збори сплачуються протягом пільгового періоду, згаданого в правилі 24(1)(c). 

(2) [Свідоцтво] 

Міжнародне бюро висилає власнику свідоцтво про подовженні міжнародної реєстрації. 

Глава 6 
Бюлетень 

Правило 26 
Бюлетень 

(1) [Відомості про міжнародні реєстрації] 

Міжнародне бюро публікує в Бюлетені відповідні відомості про: 

(і) міжнародні реєстрації відповідно до правила 17; 

(іі) відмови у визнанні дії міжнародної реєстрації, про які внесений запис відповідно до правила 
18(5), з зазначенням того, чи можуть ці відмови бути переглянуті або оскаржені, але без 
вказівки мотивів для відмови; 

(ііі) визнання міжнародної реєстрації недійсною, про яке внесено запис відповідно до правила 
20(2); 

(іv) зміни власника міжнародної реєстрації, зміни імені або адреси власника, відмови від 
міжнародної реєстрації і обмеження дії міжнародної реєстрації, про які внесено запис 
відповідно до правила 21; 

(v) виправлення, здійснені відповідно до правила 22; 

(vі) подовження міжнародної реєстрації, про які внесено запис відповідно до правила 25(1); 

(vіі) міжнародні реєстрації, що не були подовжені. 

(2) [Відомості про заяви і повідомлення; інша інформація] 

Міжнародне бюро публікує в Бюлетені будь-яку заяву або повідомлення, направлене Договірною 
стороною відповідно до Акта або цієї Інструкції, а також покажчик днів, в які Міжнародне бюро буде 
закрито для публіки в поточному і наступному календарному році. 

(3) [Кількість примірників для Відомств Договірних сторін] 

(a) Міжнародне бюро висилає Відомству кожної Договірної сторони примірники Бюлетеня. 
Кожне Відомство має право безплатно одержувати два примірники Бюлетеня; крім того, 
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якщо протягом якогось визначеного календарного року кількість вказівок, зареєстрованих у 
відношенні відповідної Договірної сторони, перевищить 500, у наступному за ним році це 
Відомство може безкоштовно одержати ще один додатковий примірник плюс один примірник 
за кожні 500 вказівок понад 500. Кожна Договірна сторона може щорічно купувати за 
половину передплатної ціни таку ж кількість примірників, яку вона має право одержувати 
безкоштовно. 

(b) Якщо Бюлетень є в наявності на різних носіях, кожне Відомство може вибрати носій, на 
якому воно бажає одержувати будь-який примірник, на який воно має право. 

Глава 7 
Збори 

Правило 27 
Сплата зборів 

(1) [Розмір зборів] 

Розмір зборів, що стягуються у відповідності з Актом і цією Інструкцією, не враховуючи 
індивідуальних зборів за зазначення, що передбачені правилом 12(а)(ііі) вказується в Переліку зборів, 
оформлений у вигляді додатка до цієї Інструкції і являється невід'ємною її частиною. 

(2) [Платежі] 

(a) З врахуванням підпункту (b) і правила 12(3)(c), збори сплачуються безпосередньо 
Міжнародному бюро. 

(b) Якщо міжнародна заявка подається за посередництвом Відомства Договірної сторони 
заявника, збори, що сплачуються у зв'язку з цією заявкою, за бажанням заявника або 
власника можуть бути сплачені через це Відомство, якщо воно бере на себе збір і пересилку 
таких зборів. Будь-яке Відомство, яке бере на себе збір і пересилку зборів, повідомляє про 
це Генерального директора. 

(3) [Способи платежу] 

Збори сплачуються в Міжнародному бюро у відповідності з Адміністративною інструкцією. 

(4) [Вказівки, що супроводжують сплату] 

При сплаті будь-якого збору Міжнародному бюро повинні бути зазначені: 

(і) до міжнародної реєстрації - ім'я заявника, відповідний промисловий зразок і призначення 
платежу; 

(іі) після міжнародної реєстрації - ім'я власника, номер відповідної реєстрації і призначення 
платежу. 

(5) [Дата платежу] 

(a) З урахуванням правила 24(1)(d) і підпунктом (b), будь-який збір вважається сплаченим 
Міжнародному бюро на дату, на яку Міжнародне бюро одержує необхідну суму. 

(b) Якщо необхідна сума є в наявності на відкритому в Міжнародному бюро рахунку і 
Міжнародне бюро одержало інструкцію від власника рахунку про її зняття, збір вважається 
сплаченим Міжнародному бюро на день, коли Міжнародне бюро одержує міжнародну заявку, 
клопотання про внесення запису про зміну або інструкцію про продовження міжнародної 
реєстрації. 

(6) [Зміна розміру зборів] 

(a) Якщо міжнародна заявка подана за посередництвом Відомства Договірної сторони заявника і 
якщо розмір, що підлягає сплаті збору за подачу міжнародної заявки змінюється в період 
між, з одного боку, датою, на яку міжнародна заявка отримана Відомством, і, з іншого боку, 
датою одержання міжнародної заявки Міжнародним бюро, застосовується збір, що діяв на 
першу дату. 

(b) У випадку, якщо розмір зборів, що підлягає сплаті за продовження міжнародної реєстрації 
змінюється в період між датою оплати і датою, на яку повинне бути здійснене продовження, 
застосовується збір, що діяв на дату сплати або на дату, що відповідно до правила 24(1)(d) 
вважається датою сплати. Якщо сплата проведена після дати, на яку повинно було бути 
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здійснене продовження, застосовується збір, що діяв на дату, на яку повинно було бути 
здійснене продовження. 

(c) У випадку зміни розміру яких-небудь зборів, відмінних від зборів, згаданих у підпунктах (a) і 
(b), застосовується розмір зборів, що діяв на дату одержання збору Міжнародним бюро. 

Правило 28 
Валюта платежу 

(1) [Обов'язок використовувати швейцарську валюту] 

Всі платежі відповідно до чинної Інструкції провадяться Міжнародному бюро у швейцарській 
валюті незалежно від того, чи були прийняті ці збори таким Відомством в іншій валюті - у випадку, якщо 
сплата провадиться за посередництвом Відомства. 

(2) [Встановлення розміру індивідуального збору за зазначення у швейцарській валюті] 

(a) У випадку, якщо Договірна сторона у відповідності зі статтею 7(2) робить заяву про те, що 
вона бажає одержувати індивідуальне мито за зазначення, розмір індивідуального мита, що 
вказується Міжнародному бюро, приводиться у валюті, використовуваної її Відомством. 

(b) У випадку, якщо збір вказується в заяві, згаданій у підпункті (a), у валюті іншій, ніж 
швейцарська, Генеральний директор після консультації з зацікавленим Відомством 
Договірної сторони встановлює розмір індивідуального збору у швейцарській валюті на 
основі офіційного обмінного курсу Організації Об'єднаних Націй. 

(c) У випадку, якщо протягом більше трьох наступних місяців офіційний обмінний курс 
Організації Об'єднаних Націй між швейцарською валютою й іншою валютою, у якій 
Договірною стороною зазначений розмір індивідуального збору, збільшується або 
зменшується принаймні на 5% стосовно останнього обмінного курсу, використаному для 
встановлення розміру цього збору у швейцарській валюті, Відомство цієї Договірної сторони 
може звернутися до Генерального директора з проханням встановити новий розмір цього 
збору у швейцарській валюті відповідно до офіційного обмінного курсу Організації 
Об'єднаних Націй, що існують на день, що передує дню подачі прохання. Генеральний 
директор приймає відповідні заходи. Новий розмір збору застосовується з дати, 
встановлюваної Генеральним директором, з обмовкою, що ця дата знаходиться між першим 
і другим місяцями після публікації вищезгаданого розміру в Бюлетені. 

(d) У випадку, якщо протягом більш трьох наступних один за одним місяців офіційний курс 
Організації Об'єднаних Націй між швейцарською валютою й іншою валютою, у якій 
Договірною стороною зазначений розмір індивідуального збору за вказівку, збільшується або 
зменшується принаймні на 10% відносно останнього обмінного курсу, використаному для 
встановлення розміру цього збору у швейцарській валюті, Генеральний директор 
встановлює новий розмір індивідуального збору у швейцарській валюті відповідно до 
офіційного обмінного курсу Організації Об'єднаних Націй. Новий розмір збору 
застосовується з дати, встановлюваної Генеральним директором, з обмовкою, що ця дата 
знаходиться між першим і другим місяцями після публікації вищезгаданого розміру в 
Бюлетені. 

Правило 29 
Зарахування зборів на рахунки відповідних Договірних сторін 

Будь-який збір за вказівку або індивідуальне мито за вказівку, що сплачується Міжнародному 
бюро у відношенні визначеної Договірної сторони, зараховується на відкритий Міжнародним бюро 
рахунок даної Договірної сторони протягом місяця, що настає за місяцем, під час якого був внесений 
запис про міжнародну реєстрацію або її продовження, за яким було сплачено цей збір, або, що 
стосується другої частини індивідуального збору за вказівку, - негайно після її отримання Міжнародним 
бюро. 

Глава 8 
Інші положення 

Правило 30 
Внесення поправок у деякі Правила 

(1) [Вимога одноголосності] 
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Для внесення поправок у наступні положення цієї Інструкції потрібно одноголосне рішення: 

(і) Правило 13(4); 

(іі) Правило 18(1); 

(2) [Необхідна більшість в чотири п'ятих] 

Для внесення поправок в наступне положення Інструкції і пункту (3) цього правила вимагається 
більшість в чотири п'ятих: 

(ііі) Правило 7(6); 

(іv) Правило 9(3)(b); 

(v) Правило 16(1); 

(vі) Правило 17(1)(ііі). 

(3) [Процедура] 

Будь-яка пропозиція про внесення поправок в будь-яке положення, згадане в пункті (1) або (2), 
направляється всім Договірним сторонам принаймі за два місяці до відкриття сесії Асамблеї, що 
повинна прийняти рішення по даній пропозиції. 

Правило 31 
Адміністративна інструкція 

(1) [Складання Адміністративної інструкції; питання, регульовані нею] 

(a) Адміністративна інструкція складається Генеральним директором. Генеральний директор 
може вносити в неї зміни. 

  Генеральний директор консультується з Відомствами, що безпосередньо зацікавлені в 
запропонованій Адміністративній інструкції або її запропонованій зміні. 

(b) Адміністративна інструкція регулює питання, по яким в цій Інструкції є спеціальні посилання 
на Адміністративну інструкцію, а також подробиці по застосуванню цієї Інструкції. 

(2) [Контроль, здійснюваний Асамблеєю] 

Асамблея може запропонувати Генеральному директору внести зміни в будь-яке положення 
Адміністративної інструкції і Генеральний директор вживає відповідні заходи. 

(3) [Публікація і дата вступу в силу] 

(a) Адміністративна інструкція і будь-яка зміна до неї публікуються в Бюлетені. 

(b) Кожна публікація вказує дату, на яку опубліковані положення набирають сили. Дати можуть 
бути різними для різних положень, але при цьому ніяке положення не може бути оголошено таким, що 
набрало чинності до його публікації в Бюлетені. 

(4) [Розбіжність з положеннями Акта або цієї Інструкції] 

У випадку розбіжності між будь-яким положенням Адміністративної інструкції і будь-яким 
положенням Акта або цієї Інструкції, застосовуються положення останніх. 

Правило 32 
Заяви Договірних сторін 

(1) [Заяви та їх вступ у силу] 

Стаття 30(1) і (2) застосовується з врахуванням відповідних змін до будь-якої заяви відповідно 
до правил 8(1), 9(3)(a), 13(4) або 18(1)(b) і до вступу його в силу. 

(2) [Відкликання заяв] 

Будь-яка заява, згадана в пункті (1), може бути відкликана в будь-який час шляхом направлення 
повідомлення Генеральному директору. Таке відкликання набирає сили після одержання Генеральним 
директором повідомлення про відкликання, або з будь-якої іншої більш пізньої дати, зазначеної в 
повідомленні. У випадку повідомлення, що робиться відповідно до правила 18(1)(b), дія відкликання не 
поширюється на міжнародні заявки, що мають більш ранню дату, ніж дата вступу в силу вищезгаданого 
відкликання. 
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Мадридська Угода 
про міжнародну реєстрацію знаків 

від 14 квітня 1891 року, переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., 
у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Ніцці 15 червня 1957 р. та 

у Стокгольмі 14 липня 1967 р. і виправлена 28 вересня 1979 р. 

Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.* 

Стаття 1 
[Утворення Спеціального союзу. Подання заяв на реєстрацію знаків до Міжнародного бюро. 

Визначення країни походження]**
 

(1) Країни, до яких застосовується ця Угода, утворюють Спеціальний союз з міжнародної 
реєстрації знаків. 

(2) Громадяни кожної Договірної країни можуть забезпечити в усіх інших країнах-учасницях цієї 
Угоди охорону своїх знаків, що застосовуються для товарів чи послуг і зареєстровані в країні 
походження, шляхом подання заяв на зазначені знаки до Міжнародного бюро інтелектуальної власності 
(далі - Міжнародне бюро), згаданого в Конвенції, яка засновує Всесвітню організацію інтелектуальної 
власності (далі - Організація), при посередництві відомства зазначеної країни походження. 

(3) Країною походження вважається країна Спеціального союзу, де заявник має дійсне та 
нефіктивне промислове чи торговельне підприємство; якщо він не має такого підприємства в країні 
Спеціального союзу - країна Спеціального союзу, де він має місце проживання; якщо він не має місця 
проживання в країні Спеціального союзу - країна його громадянства, якщо він є громадянином країни 
Спеціального союзу. 

Стаття 2 
[Посилання на статтю 3 Паризької конвенції 

(Прирівнювання деяких категорій осіб до громадян країн Союзу)] 

До громадян Договірних країн прирівнюються громадяни країн, що не приєдналися до цієї Угоди, 
які на території Спеціального союзу, утвореного цією Угодою, задовольняють умовам, встановленим 
статтею 3 Паризької конвенції про охорону промислової власності. 

Стаття 3 
[Зміст заявки на міжнародну реєстрацію] 

(1) Будь-яка заявка на міжнародну реєстрацію повинна бути подана на бланку, вказаному в 
Інструкції; відомство країни походження знака свідчить, що дані, наведені у цій заявці, відповідають 
даним національного реєстру, і зазначає дату та номер заяви та реєстрації знака в країні походження, а 
також дату подання заяви на міжнародну реєстрацію. 

(2) Заявник повинен зазначити товари чи послуги, для яких витребується охорона знака, а також, 
якщо можливо, відповідний клас чи класи згідно з класифікацією, встановленою Ніццькою угодою про 
Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків ( 995_066 ). Якщо заявник не зазначає 
класи, Міжнародне бюро само класифікує товари чи послуги за відповідними класами згаданої 
класифікації. Класифікація товарів чи послуг, подана заявником, підлягає перевірці Міжнародним бюро, 
що здійснює її разом з національним відомством. У випадку розбіжності між національним відомством і 
Міжнародним бюро рішення останнього є остаточним. 

(3) Якщо заявник витребує охорону кольору у вигляді відмітної ознаки свого знака, він 
зобов'язаний: 

                                                   
*
 З 1 липня 1976 року - дати набуття Угодою чинності для СРСР - вона була обов'язковою для СРСР відносно всієї його території. 

Під час приєднання СРСР до Угоди у Стокгольмській редакції 1967 року була зроблена така заява: 

"а) охорона, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, надаватиметься у Радянському Союзі лише в разі, коли володар знака прямо 
попросить її у заявці (стаття 3 bіs), і лише тим знакам, які будуть зареєстровані після дати набуття чинності приєднанням [стаття 14 (2) 
(d) і (f)]; 

б) положення пункту 7 статті 14 є застарілими і суперечать Декларації Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй про надання 
незалежності колоніальним країнам і народам (резолюція Генеральної Асамблеї ООН 1514/XV від 14 грудня 1960 року, яка проголосила 
необхідність негайно і беззастережно покласти край колоніалізму у всіх його формах і проявах". 
**
 Статтям були надані заголовки для зручності користування текстом. Підписаний текст не містить заголовків. 
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1. Заявити про це і зазначити у заявці колір чи поєднання кольорів, охорону яких він витребує; 

2. Представити разом із заявкою кольорові зображення зазначеного знака, що будуть додані до 
повідомлень, які розсилає Міжнародне бюро. Кількість примірників таких зображень 
визначається Інструкцією. 

(4) Міжнародне бюро негайно реєструє знаки, заяви на які подані відповідно до статті 1. Датою 
реєстрації вважається дата подання заяви на міжнародну реєстрацію в країні походження за умови, що 
Міжнародне бюро одержало заявку протягом двох місяців з дати подання. Якщо заявка не була 
одержана у цей строк, Міжнародне бюро реєструє заявку за датою її одержання. Міжнародне бюро 
негайно повідомляє про цю реєстрацію зацікавленим відомствам. 

Зареєстровані знаки публікуються у періодичному журналі, що видається Міжнародним бюро, на 
основі даних, що містяться у заявці на реєстрацію. Якщо знаки містять образотворчі елементи чи мають 
особливе графічне написання, Інструкцією встановлюється, чи зобов'язаний заявник подати кліше. 

(5) Для ознайомлення із зареєстрованими знаками у Договірних країнах кожне відомство одержує 
від Міжнародного бюро певну кількість примірників згаданої вище публікації безкоштовно і певну 
кількість примірників за зниженою ціною пропорційно числу одиниць, зазначених у статті 16 (4) (a) 
Паризької конвенції про охорону промислової власності, на умовах, встановлених Інструкцією. Таке 
ознайомлення вважається в усіх Договірних країнах цілком достатнім, і нічого іншого не може 
вимагатися від заявника. 

Стаття 3
bіs 

[Територіальне обмеження] 

(1) Кожна Договірна сторона може в будь-який час письмово повідомити Генерального директора 
Організації (далі - Генеральний директор) про те, що охорона, яка виникає внаслідок міжнародної 
реєстрації, буде поширюватися на дану країну лише за спеціальною заявою власника знака. 

(2) Це повідомлення набуває чинності тільки через шість місяців після дати його направлення 
Генеральним директором іншим Договірним країнам. 

Стаття 3ter 
[Заява про "територіальне поширення"] 

(1) Заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка 
скористалася можливістю, що надається статтею 3 bіs, повинна бути спеціально зроблена в заявці, 
передбаченій у пункті (1) статті 3. 

(2) Заява про територіальне поширення, зроблена після міжнародної реєстрації, повинна бути 
представлена при посередництві відомства країни походження на бланку, встановленому Інструкцією. 
Міжнародне бюро негайно реєструє таку заяву і повідомляє про це зацікавлене або зацікавлені 
відомства. 

Зареєстровані знаки публікуються у періодичному журналі, що видається Міжнародним бюро. 
Територіальне поширення набуває чинності від дати внесення запису про нього до Міжнародного 
реєстру; воно припиняє свою дію по закінченні строку дії міжнародної реєстрації знака, до якого воно 
відноситься. 

Стаття 4 
[Дія міжнародної реєстрації] 

(1) З дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень 
статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, 
коли б він був заявлений там безпосередньо. 

Класифікація товарів або послуг, передбачена у статті 3, не пов'язує Договірні країни відносно 
визначення обсягу охорони знака. 

(2) Будь-який знак, який був предметом міжнародної реєстрації, користується правом пріоритету, 
встановленим статтею 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності, без обов'язкового 
дотримання формальних вимог, передбачених в пункті D цієї статті. 
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Стаття 4bіs 
[Заміна національних реєстрацій, що передують міжнародній реєстрації] 

(1) Якщо знак, заявлений в одній чи декількох Договірних країнах, згодом реєструється 
Міжнародним бюро на ім'я того ж власника чи його правонаступника, міжнародна реєстрація 
розглядається як така, що заміняє попередню національну реєстрацію, не порушуючи прав, набутих на 
основі попередньої реєстрації. 

(2) Національне відомство зобов'язане, за заявою, зробити в своїх реєстрах відмітку про 
міжнародну реєстрацію. 

Стаття 5 
[Відмова в охороні національними відомствами] 

(1) В країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро 
про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони відповідно до статті 3ter

, мають право заявити, 
що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на 
умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до 
знака, заявленого для національної реєстрації. 

Однак в охороні не може бути відмовлено, навіть частково, на тій лише підставі, що національне 
законодавство допускає реєстрацію тільки для обмеженого числа класів чи обмеженої кількості товарів 
або послуг. 

(2) Відомства, які бажають скористатися цим правом, повинні повідомити Міжнародне бюро про 
свою відмову із зазначенням всіх мотивів в строк, передбачений їх національним законодавством, але 
не пізніше закінчення строку в один рік від дати міжнародної реєстрації знака чи заяви про поширення 
охорони відповідно до статті 3

ter. 

(3) Міжнародне бюро негайно пересилає відомству країни походження і власникові знака чи його 
повіреному, якщо про останнього зазначене відомство повідомило Бюро, один з примірників такого 
повідомлення про відмову. Зацікавлена особа має такі ж можливості для подачі заперечення, як начебто 
знак був заявлений нею безпосередньо в країні, де було відмовлено в охороні. 

(4) Мотиви відмови в охороні знака повинні повідомлятися Міжнародним бюро зацікавленим 
особам, які його про це запросять. 

(5) Відомства, які протягом згаданого вище максимального строку в один рік не надішлють до 
Міжнародного бюро жодного рішення про попередню чи остаточну відмову відносно реєстрації знака чи 
заяви про поширення охорони, втрачають відносно даного знака право, передбачене в пункті (1) цієї 
статті. 

(6) Рішення про визнання міжнародного знака недійсним не може бути винесено компетентними 
органами без надання власникові знака можливості для захисту своїх прав у відповідний час. Рішення 
про визнання міжнародного знака недійсним повідомляється Міжнародному бюро. 

Стаття 5
bіs

 
[Документи, що підтверджують законність використання окремих елементів знака] 

Документи, що підтверджують законність використання окремих елементів, які містяться в 
знаках, таких як герби, гербові щити, портрети, відзнаки, звання, фірмові найменування чи імена осіб, 
окрім імені заявника, чи інші подібні написи, що могли бути затребувані відомствами Договірних країн, 
звільняються від будь-якої легалізації, а також від будь-якого засвідчення, крім засвідчення відомства 
країни походження. 

Стаття 5
ter

 
[Копії записів у Міжнародному реєстрі. Пошук на новизну. 

Виписки з Міжнародного реєстру] 

(1) Міжнародне бюро надає будь-якій особі на її прохання і за умови сплати збору, встановленого 
Інструкцією, копію внесених у Реєстр записів відносно певного знака. 

(2) Міжнародне бюро може також за оплату провести пошук на новизну за фондом міжнародних 
знаків. 

(3) Виписки з Міжнародного реєстру, що запитуються з метою їх пред'явлення в одній із 
Договірних країн, звільняються від будь-якої легалізації. 
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Стаття 6 
[Строк дії міжнародної реєстрації. Незалежність міжнародної реєстрації. 

Припинення охорони в країні походження] 

(1) Реєстрація знака в Міжнародному бюро здійснюється строком на двадцять років з можливістю 
продовження на умовах, встановлених статтею 7. 

(2) По закінченні строку в п'ять років від дати міжнародної реєстрації ця реєстрація стає 
незалежною від національного знака, попередньо зареєстрованого в країні походження, з урахуванням 
наступних положень. 

(3) Охорона, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації знака, незалежно від того, була вона 
предметом передачі прав чи ні, не може бути затребувана повністю або частково, якщо протягом п'яти 
років від дати міжнародної реєстрації національний знак, раніше зареєстрований в країні походження 
відповідно до статті 1, вже не користується повністю або частково правовою охороною у даній країні. Це 
положення застосовується також для випадку, коли правова охорона припиняється пізніше внаслідок 
порушення судової справи, початої до закінчення п'ятирічного строку. 

(4) У разі виключення знака з національного реєстру, здійсненого на прохання заявника чи ex 
offіcіo, відомство країни походження буде вимагати від Міжнародного бюро виключити знак з 
Міжнародного реєстру; Бюро здійснить цю операцію. В разі порушення судової справи згадане відомство 
пересилає Міжнародному бюро ex offіcіo або на вимогу позивача копію позовної заяви чи будь-якого 
іншого документа, який підтверджує цей позов, а також остаточне рішення суду; Бюро робить відмітку 
про це в Міжнародному реєстрі. 

Стаття 7 
[Продовження міжнародної реєстрації] 

(1) Реєстрація завжди може бути продовжена на період в двадцять років, рахуючи з моменту 
закінчення періоду, що передує, шляхом простої сплати основного мита і, в разі необхідності, 
додаткових зборів, передбачених пунктом (2) статті 8. 

(2) Продовження не може містити жодної зміни відносно реєстрації, що передує, в її останньому 
вигляді. 

(3) Перше продовження, здійснене відповідно до положень Ніццького акта від 15 червня 1957 р. 
або цього Акта, повинно містити вказівку класів міжнародної класифікації, до яких належить реєстрація. 

(4) За шість місяців до закінчення строку охорони Міжнародне бюро шляхом направлення 
повідомлення нагадує власникові знака та його повіреному точну дату закінчення згаданого строку. 

(5) За умови сплати додаткового збору, встановленого Інструкцією, для продовження 
міжнародної реєстрації надається пільговий шестимісячний строк. 

Стаття 8 
[Національний збір. Міжнародне мито. 

Розподіл залишків надходжень, додаткових і доданих зборів] 

(1) Відомство країни походження має право встановлювати на свій розсуд і стягати в свою 
користь національний збір з власника знака, для якого затребувана міжнародна реєстрація чи 
продовження. 

(2) Реєстрація знака в Міжнародному бюро здійснюється за умови попередньої сплати 
міжнародного мита, яке містить: 

(a) основне мито; 

(b) додаткове мито за кожний клас Міжнародної класифікації понад трьох, до якого віднесені 
товари чи послуги, для яких застосовується знак; 

(c) додане мито за кожну заяву про поширення охорони відповідно до статті 3ter. 

(3) Однак додаткове мито, зазначене у підпункті (b) пункту (2), може бути сплачене, не 
впливаючи на дату реєстрації, в строк, встановлений Інструкцією, якщо кількість класів товарів чи послуг 
була визначена чи оспорена Міжнародним бюро. Якщо по закінченні встановленого строку додаткове 
мито не було сплачене або якщо перелік товарів чи послуг не був скорочений заявником в необхідному 
обсязі, то подальше діловодство по заявці на міжнародну реєстрацію вважається припиненим. 

(4) Річний прибуток від різноманітних надходжень за міжнародну реєстрацію, за винятком 
надходжень, передбачених в підпунктах (b) і (c) пункту (2), розподіляється Міжнародним бюро в рівних 
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частинах між країнами-учасницями цього Акта, за винятком видатків і витрат, пов'язаних з виконанням 
згаданого Акта. Якщо на момент набуття чинності цим Актом будь-яка країна ще не ратифікувала цей 
Акт чи не приєдналася до нього, то до дати набуття чинності її ратифікації чи приєднання вона має 
право на одержання частини лишку надходжень, що розподіляються на основі попереднього Акта, який 
застосовується до цієї країни. 

(5) Суми, що утворюються від додаткових зборів, зазначених в підпункті (b) пункту (2), 
розподіляються по закінченні кожного року між країнами-учасницями цього Акта чи Ніццького акта від 15 
червня 1957 р. пропорційно кількості знаків, на які була затребувана охорона в кожній із цих країн 
протягом минулого року, а відносно країн, що здійснюють попередню експертизу, ця кількість буде 
вираховуватися з урахуванням коефіцієнта, встановленого Інструкцією. Якщо на момент набуття 
чинності цим Актом країна ще не ратифікувала цей Акт чи не приєдналася до нього, вона має право до 
дати набуття чинності її ратифікації чи приєднання на одержання частини сум, що розподіляються на 
основі Ніццького акта. 

(6) Суми, що утворюються від додаткових зборів, зазначених у підпункті (c) пункту (2), 
розподіляються відповідно до положень пункту (5) між країнами, що користуються правом, 
передбаченим у статті 3

bіs
. Якщо на момент набуття чинності цим Актом країна ще не ратифікувала цей 

Акт чи не приєдналася до нього, вона має право до дати набуття чинності її ратифікації чи приєднання 
на одержання частини сум, що розподіляються на основі Ніццького акта. 

Стаття 8
bіs

 
[Відмова від охорони в одній чи декількох країнах] 

Власник міжнародної реєстрації може в будь-який час відмовитися від охорони в одній чи 
декількох Договірних країнах шляхом подачі заяви у відомство своєї країни для повідомлення 
Міжнародному бюро, яке повідомляє про це країни, яких стосується відмова. Відмова від охорони не 
обкладається ніяким збором. 

Стаття 9 
[Зміни в національних реєстрах, що стосуються також міжнародної реєстрації. Скорочення 

переліку товарів і послуг, згаданих у міжнародній реєстрації. 
Доповнення до цього переліку. Заміни в цьому переліку] 

(1) Відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення 
з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у 
національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації. 

(2) Бюро вносить ці зміни до Міжнародного реєстру і, в свою чергу, повідомляє про них відомства 
Договірних країн, а також публікує їх у своєму журналі. 

(3) Аналогічна процедура має місце, коли власник міжнародної реєстрації заявляє про 
скорочення переліку товарів або послуг, на які поширюється ця реєстрація. 

(4) Ці операції можуть обкладатися митом, яке встановлюється Інструкцією. 

(5) Наступне доповнення до переліку нового товару чи послуги може здійснюватися тільки 
шляхом подання нової заяви відповідно до положень статті 3. 

(6) Заміна одного з товарів чи послуг іншим прирівнюється до доповнення. 

Стаття 9bіs
 

[Передача права на міжнародний знак, що спричинює зміну країни власника] 

(1) В разі, коли право на знак, внесений до Міжнародного реєстру, передається особі, яка 
проживає в Договірній країні, але не в країні власника міжнародної реєстрації, відомство цієї країни має 
повідомити Міжнародне бюро про таку передачу. Міжнародне бюро реєструє передачу прав, повідомляє 
про неї інші відомства, а також публікує її у своєму журналі. Якщо передача права була здійснена до 
закінчення п'ятирічного строку, рахуючи від дати міжнародної реєстрації, Міжнародне бюро робить запит 
на згоду відомства країни нового власника і публікує, якщо це можливо, дату і номер реєстрації знака в 
країні нового власника. 

(2) Будь-яка передача права на знак, внесений до Міжнародного реєстру, здійснена на користь 
особи, яка не має права подати заявку на міжнародну реєстрацію знака, не може бути зареєстрована. 

(3) В разі, коли запис про передачу права не може бути внесений до Міжнародного реєстру або 
внаслідок незгоди країни нового власника, або тому, що ця передача зроблена на користь особи, яка не 
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має права подати заявку на міжнародну реєстрацію знака, відомство країни попереднього власника 
знака має право вимагати від Міжнародного бюро виключення знака з його Реєстру. 

Стаття 9
ter

 
[Поступка міжнародного знака тільки для частини зареєстрованих товарів чи послуг або по 
відношенню до деяких Договірних країн. Посилання на статтю 6 quater Паризької конвенції 

(Передача знака)] 

(1) Якщо Міжнародному бюро повідомлено про поступку міжнародного знака тільки для частини 
зареєстрованих товарів чи послуг, воно робить запис про неї в свій Реєстр. Кожна з Договірних країн має 
право не визнавати дійсність цієї поступки, якщо товари чи послуги, які відносяться до відступленої 
таким чином частини, збігаються з тими, для яких знак залишається зареєстрованим на користь особи, 
яка здійснила поступку. 

(2) Міжнародне бюро таким же чином робить запис про поступку міжнародного знака відносно 
тільки однієї чи декількох Договірних країн. 

(3) Якщо у попередніх випадках здійснюється зміна країни власника і якщо знак передається до 
закінчення п'ятирічного строку, рахуючи від дати його міжнародної реєстрації, то відомство країни, до 
якої належить новий власник, повинно дати свою згоду, яка вимагається відповідно до статті 9bіs. 

(4) Положення пунктів, що передують, застосовуються тільки з урахуванням положень статті 
6quater Паризької конвенції про охорону промислової власності. 

Стаття 9quater 
[Єдине відомство декількох Договірних країн. Прохання декількох Договірних країн про те, щоб 

вони розглядалися як одна країна] 

(1) Якщо декілька країн Спеціального союзу домовляються здійснити уніфікацію своїх 
національних законів про знаки, вони можуть повідомити Генерального директора про те, що: 

(a) єдине відомство заміняє національне відомство кожної з цих країн і (b) сукупність територій, 
що їм належать, повинна розглядатися як одна країна для застосування всіх чи частини положень, що 
передують цій статті. 

(2) Це повідомлення набуває чинності по закінченні шести місяців з дати повідомлення, що 
робиться в зв'язку з цим Генеральним директором іншим Договірним країнам. 

Стаття 10 
[Асамблея Спеціального союзу] 

(1)  

(a) Спеціальний союз має Асамблею, що складається з країн, які ратифікували цей Акт або 
приєдналися до нього. 

(b) Уряд кожної країни представлений одним делегатом, який може мати заступників, радників 
та експертів. 

(c) Витрати кожної делегації несе уряд, який призначив її, за винятком витрат на переїзд і 
перебування одного делегата кожної країни-учасниці, покладених на Спеціальний союз. 

(2)  

(a) Асамблея: 

(і) розглядає всі питання, які стосуються збереження та розвитку Спеціального союзу і 
застосування цієї Угоди; 

(іі) дає Міжнародному бюро вказівки щодо підготовки конференцій по перегляду, 
належним чином враховуючи зауваження країн Спеціального союзу, що не 
ратифікували цей Акт або не приєдналися до нього; 

(ііі) змінює Інструкцію та встановлює розмір мита, передбаченого у статті 8 (2), а також 
інших зборів, які відносяться до міжнародної реєстрації; 

(іv) розглядає та схвалює звіти й діяльність Генерального директора, що відносяться до 
Спеціального союзу, та надає йому всі необхідні вказівки з питань, які входять до 
компетенції Спеціального союзу; 
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(v) визначає програму, приймає дворічний бюджет Спеціального союзу і схвалює його 
фінансові звіти; 

(vі) приймає фінансовий регламент Спеціального союзу; 

(vіі) створює комітети експертів і робочі групи, які вона вважає необхідними для здійснення 
цілей Спеціального союзу; 

(vііі)  визначає, які країни, що не є членами Спеціального союзу, та які міжурядові і 
міжнародні неурядові організації мають бути допущені на її засідання як спостерігачі; 

(іx) приймає поправки до статей з 10 по 13; 

(x) розпочинає будь-яку іншу належну дію для досягнення цілей Спеціального союзу; 

(xі) виконує всі інші функції, покладені на неї цією Угодою. 

(b) З питань, які становлять інтерес також для інших Союзів, адміністративні функції яких 
здійснює Організація, Асамблея приймає рішення після ознайомлення з думкою 
Координаційного комітету Організації. 

(3) 

(a) Кожна країна-член Асамблеї має один голос. 

(b) Половина країн-членів Асамблеї складають кворум. 

(c) Незважаючи на положення підпункту (b), якщо на якій-небудь сесії кількість представлених 
країн складає менше половини чи дорівнює або перевищує одну третину країн-членів 
Асамблеї, вона може приймати рішення; проте рішення Асамблеї, за винятком рішень, які 
відносяться до її власної процедури, стають обов'язковими тільки при дотриманні наведених 
умов. Міжнародне бюро направляє такі рішення країнам-членам Асамблеї, що не були на ній 
представлені, та запрошує їх повідомити у письмовому вигляді в тримісячний строк від дати 
направлення рішень - голосують вони за ці рішення, проти них чи утримуються від 
голосування. Якщо по закінченні цього строку кількість країн, які проголосували таким чином 
або утримались від голосування, буде рівною принаймні кількості, якої бракувало для 
досягнення кворуму на самій сесії, такі рішення набувають чинності за умови, що одночасно 
є необхідна більшість. 

(d) З урахуванням положень статті 13 (2) Асамблея приймає свої рішення більшістю у дві 
третини поданих голосів. 

(e) Голоси тих, що утрималися, до уваги не приймаються. 

(f) Делегат може представляти лише одну країну та голосувати тільки від її імені. 

(g) Країни Спеціального союзу, що не є членами Асамблеї, можуть бути присутніми на засіданні 
як спостерігачі. 

(4) 

(a) Асамблея збирається на чергову сесію один раз на два роки за скликанням Генерального 
директора і, крім виняткових випадків, у той же час та в тому ж місці, що й Генеральна 
Асамблея Організації. 

(b) Асамблея збирається на надзвичайну сесію, що скликається Генеральним директором за 
вимогою однієї чверті країн-членів Асамблеї. 

(c) Генеральний директор готує порядок денний кожної сесії. 

(5) Асамблея приймає свої правила процедури. 

Стаття 11 
[Міжнародне бюро] 

(1) 

(a) Функції, пов'язані з міжнародною реєстрацією, а також інші адміністративні функції 
Спеціального союзу здійснюються Міжнародним бюро. 

(b) Міжнародне бюро готує, зокрема, засідання та виконує функції секретаріату Асамблеї, а 
також комітетів експертів і робочих груп, які вона може створити. 
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(c) Генеральний директор є головною посадовою особою Спеціального союзу та представляє 
Спеціальний союз. 

(2) Генеральний директор і будь-який призначений ним член персоналу беруть участь без права 
голосу в усіх засіданнях Асамблеї та будь-якого комітету експертів чи робочої групи, які вона може 
створити. Генеральний директор чи призначений ним член персоналу є за своїм посадовим станом 
секретарем цих органів. 

(3)  

(a) Міжнародне бюро відповідно до вказівок Асамблеї готує конференції по перегляду положень 
Угоди, за винятком статей з 10 по 13. 

(b) Міжнародне бюро може консультуватися з міжурядовими та міжнародними неурядовими 
організаціями з питань підготовки конференцій по перегляду. 

(c) Генеральний директор і призначені ним особи беруть участь в обговоренні питань на цих 
конференціях без права голосу. 

(4) Міжнародне бюро виконує будь-які інші покладені на нього функції. 

Стаття 12 
[Фінанси] 

(1) 

(a) Спеціальний союз має бюджет. 

(b) Бюджет Спеціального союзу містить надходження та витрати власне Спеціального союзу, 
його внесок до бюджету витрат, спільних для Союзів, а також у відповідних випадках 
відрахування до бюджету Конференції Організації. 

(c) Витратами, спільними для Союзів, вважаються такі, що відносяться не лише до 
Спеціального союзу, а й одного чи декількох інших Союзів, адміністративні функції яких 
здійснює Організація. Частка Спеціального союзу в цих спільних видатках відповідає його 
зацікавленості в даних видатках. 

(2) Бюджет Спеціального союзу складається з урахуванням вимог координації з бюджетами 
інших Союзів, адміністративні функції яких здійснює Організація. 

(3) Бюджет Спеціального союзу фінансується з таких джерел: 

(і) мита та інших зборів, які належать до міжнародної реєстрації, зборів і платежів за інші 
послуги, що надаються Міжнародним бюро, які належать до Спеціального союзу; 

(іі) надходжень від продажу публікацій Міжнародного бюро, що належать до Спеціального 
союзу та інших надходжень від таких публікацій; 

(ііі) дарувань, відказаних коштів і субсидій; 

(іv) ренти, відсотків і різних інших доходів. 

(4)  

(a) Розмір зборів, передбачених у статті 8 (2), та інших зборів, які стосуються міжнародної 
реєстрації, встановлюється Асамблеєю за пропозицією Генерального директора. 

(b) Розмір зборів встановлюється з таким розрахунком, щоб надходження Спеціального союзу 
від зборів, за винятком додаткових і доданих мит, зазначених у статті 8 (2) (b) і (c), а також 
від зборів та інших джерел прибутку давали змогу принаймні покрити видатки Міжнародного 
бюро, що стосуються Спеціального союзу. 

(c) У разі, коли бюджет не прийнято до початку нового фінансового року, відповідно до порядку, 
передбаченого фінансовим регламентом, діє бюджет на рівні попереднього року. 

(5) З урахуванням положень підпункту (4) (a) розмір зборів і платежів за інші послуги, що 
надаються Міжнародним бюро, які стосуються Спеціального союзу, встановлюється Генеральним 
директором, який доповідає про це Асамблеї. 

(6)  

(a) Спеціальний союз має фонд обігових коштів, що складається з разового платежу, 
здійснюваного кожною країною Спеціального союзу. Якщо фонд обігових коштів стає 
недостатнім, Асамблея вирішує питання щодо його збільшення. 
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(b) Розмір початкового платежу кожної країни у згаданий фонд або частка її участі в збільшенні 
цього фонду пропорційні внеску цієї країни як члена Паризького союзу по охороні 
промислової власності до бюджету цього Союзу саме за той рік, в який був утворений фонд 
чи було прийнято рішення про його збільшення. 

(c) Ця пропорція та умови платежу встановлюються Асамблеєю за пропозицією Генерального 
директора з урахуванням думки Координаційного комітету Організації. 

(d) До того часу, поки Асамблея дозволяє, щоб резервний фонд Спеціального союзу 
використовувався у вигляді фонду обігових коштів, Асамблея може припинити застосування 
положень підпунктів (a), (b) і (c). 

(7) (a) В угоді про штаб-квартиру, що укладається у країні, на території якої Організація має свою 
штаб-квартиру, передбачається, що у випадках, коли фонд обігових коштів буде недостатнім, ця країна 
надає аванси. Сума цих авансів та умови, на яких вони надаються, в кожному випадку є предметом 
особливої угоди між такою країною і Організацією. 

(b) Як країна, згадана у підпункті (a), так і Організація мають право шляхом письмового 
повідомлення денонсувати зобов'язання про надання авансів. Денонсація набуває сили через три роки 
після закінчення того року, в який було зроблено повідомлення. 

(8) Фінансова ревізія здійснюється відповідно до правил фінансового регламенту однією чи 
декількома країнами Спеціального союзу або зовнішніми ревізорами, призначеними за їх згодою 
Асамблеєю. 

Стаття 13 
[Поправки до статей з 10 по 13] 

(1) Пропозиції про внесення поправок до статей 10, 11, 12 та до цієї статті можуть бути зроблені 
будь-якою країною-членом Асамблеї чи Генеральним директором. Такі пропозиції направляються 
Генеральним директором країнам-членам Асамблеї принаймні за шість місяців до розгляду їх 
Асамблеєю. 

(2) Будь-яка поправка до статей, зазначених у пункті (1), приймається Асамблеєю, для чого 
потрібна більшість у три чверті поданих голосів; однак будь-яка поправка до статті 10 і цього пункту 
приймається більшістю у чотири п'ятих поданих голосів. 

(3) Будь-яка поправка до статей, зазначених у пункті (1), набуває чинності через місяць після 
того, як письмові повідомлення про її прийняття, здійснені відповідно до конституційної процедури 
кожної країни, одержані Генеральним директором від трьох чвертей країн, які були членами Асамблеї 
під час прийняття нею цієї поправки. Будь-яка поправка до зазначених статей, прийнята таким чином, 
обов'язкова для усіх країн, що є членами Асамблеї на дату набуття поправкою чинності чи стають її 
членами після цієї дати. 

Стаття 14 
[Ратифікація та приєднання. Набуття чинності. 

Приєднання до Актів, що передують. Посилання на статтю 24 Паризької конвенції (Території)] 

(1) Кожна країна Спеціального союзу, що підписала цей Акт, може ратифікувати його, а якщо 
вона не підписала його, може приєднатися до нього. 

(2)  

(a) Будь-яка країна, що не є членом Спеціального союзу, проте є учасницею Паризької конвенції 
про охорону промислової власності, може приєднатися до цього Акта і таким чином стати 
членом Спеціального союзу. 

(b) Міжнародне бюро, отримавши повідомлення про приєднання такої країни до цього Акта, 
направляє відомству цієї країни відповідно до статті 3 повідомлення про всі знаки, що на цей 
час користуються міжнародною охороною. 

(c) Це повідомлення само собою забезпечує згаданим знакам на території зазначеної країни 
переваги, що випливають з положень, які передують, і визначає початок строку в один рік, 
протягом якого зацікавлене відомство може зробити заяву, передбачену статтею 5. 

(d) Однак така країна, приєднуючись до цього Акта, може заявити, що, за винятком тих 
міжнародних знаків, які вже раніше були в цій країні предметом ще діючої ідентичної 
національної реєстрації та які негайно визнаються за заявою зацікавлених осіб, цей Акт буде 
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застосовуватися лише відносно знаків, зареєстрованих починаючи з дати, коли це 
приєднання набуває чинності. 

(e) Така заява звільняє Міжнародне бюро від необхідності направляти зазначене вище 
повідомлення про всі знаки. Міжнародне бюро направляє повідомлення лише про ті знаки, 
стосовно яких протягом року з моменту приєднання нової країни надійшло прохання з 
необхідними уточненнями про застосування виключення, передбаченого в підпункті (d). 

(f) Міжнародне бюро не направляє повідомлення про всі знаки тим країнам, які, приєднуючись 
до цього Акта, заявляють про використання права, передбаченого в статті 3

bіs. Ці країни 
можуть, окрім того, одночасно заявити, що цей Акт буде застосовуватися лише до знаків, 
зареєстрованих після дати, коли їх приєднання набуває чинності. Це обмеження, проте, не 
належить до міжнародних знаків, які вже раніше стали в цій країні предметом ідентичної 
національної реєстрації і що дають підставу для заяв про поширення охорони, які 
складаються та направляються відповідно до статей 3

ter і 8 (2) (c). 

(g) Реєстрації знаків, які були предметом одного з повідомлень, передбачених цим пунктом, 
розглядаються як такі, що заміняють реєстрації, здійснені безпосередньо у новій Договірній 
країні, до дійсної дати її приєднання. 

(3) Ратифікаційні грамоти й акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному 
директорові. 

(4)  

(a) Відносно перших п'яти країн, які здали на зберігання ратифікаційні грамоти чи акти про 
приєднання, цей Акт набуває чинності через три місяці після здачі на зберігання п'ятого з 
цих документів. 

(b) Відносно будь-якої іншої країни цей Акт набуває чинності через три місяці після дати, на яку 
Генеральним директором було зроблено повідомлення про її ратифікацію чи приєднання, 
якщо тільки в ратифікаційній грамоті чи акті про приєднання не була зазначена більш пізня 
дата. В останньому випадку цей Акт набуває чинності відносно цієї країни на зазначену 
таким чином дату. 

(5) Ратифікація чи приєднання автоматично спричинюють визнання всіх положень та одержання 
всіх привілеїв, що встановлюються цим Актом. 

(6) Після набуття чинності цього Акта країна може приєднатися до Ніццького акта від 15 червня 
1957 р. тільки одночасно з ратифікацією цього Акта чи приєднанням до нього. Приєднання до Актів, які 
передують Ніццькому акту, не допускається навіть одночасно з ратифікацією цього Акта чи приєднанням 
до нього. 

(7) Положення статті 24 Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються 
до цієї Угоди. 

Стаття 15 
[Денонсація] 

(1) Ця Угода діє без обмеження строку. 

(2) Будь-яка країна може денонсувати цей Акт шляхом повідомлення, направленого 
Генеральному директорові. Ця денонсація є також денонсацією усіх Актів, які передують і поширюються 
лише на країну, що її зробила, в той час як відносно інших країн Спеціального союзу Угода залишається 
в силі та підлягає виконанню. 

(3) Денонсація набуває сили через рік після дня одержання повідомлення Генеральним 
директором. 

(4) Передбачене цією статтею право денонсації не може бути використане ніякою країною до 
закінчення п'яти років від дати, на яку вона стала членом Спеціального союзу. 

(5) Міжнародні знаки, зареєстровані до дати набуття денонсацією чинності, за якими не було 
винесено рішення про відмову протягом року, передбаченого в статті 5, продовжують підлягати протягом 
усього строку міжнародної охорони такій же охороні, начебто вони були безпосередньо заявлені в цій 
країні. 
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Стаття 16 
[Застосування Актів, що передують] 

(1)  

(a) Цей Акт у відносинах між країнами Спеціального союзу, що ратифікували його чи 
приєдналися до нього, заміняє, починаючи з дня, на який він набуває для них чинності, 
Мадридську угоду 1891 року в усіх її редакціях, що передують цьому Акту. 

(b) Однак для кожної країни Спеціального союзу, що ратифікувала цей Акт або приєдналася до 
нього, в її відносинах з країнами, що не ратифікували цей Акт чи не приєдналися до нього, 
залишаються діючими редакції, що передують, які вона раніше не денонсувала на підставі 
статті 12 (4) Ніццького акта від 15 червня 1957 року. 

(2) Країни, що не входять до Спеціального союзу, які стають учасницями цього Акта, 
застосовують його до міжнародних реєстрацій, які здійснюються Міжнародним бюро при посередництві 
національного відомства будь-якої країни Спеціального союзу, що є учасницею цього Акта, якщо ці 
реєстрації відповідають відносно згаданих країн вимогам цього Акта. Щодо міжнародних реєстрацій, які 
здійснюються Міжнародним бюро при посередництві національних відомств згаданих країн, що не 
входять до Спеціального союзу, що стають учасницями цього Акта, то такі країни визнають, що згадана 
вище країна Спеціального союзу може зажадати виконання вимог останнього Акта, учасницею якого 
вона є. 

Стаття 17 
[Підписання, мови, функції депозитарію] 

(1)  

(a) Цей Акт підписується в одному примірнику французькою мовою та здається на зберігання 
Урядові Швеції. 

(b) Офіційні тексти виробляються Генеральним директором, після консультації із зацікавленими 
урядами, іншими мовами, які може визначити Асамблея. 

(2) Цей Акт відкритий для підписання в Стокгольмі до 13 січня 1968 року. 

(3) Генеральний директор направляє дві копії підписаного тексту цього Акта, належним чином 
завірені Урядом Швеції, урядам усіх країн Спеціального союзу і, на запит, урядові будь-якої іншої країни. 

(4) Генеральний директор реєструє цей Акт у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй. 

(5) Генеральний директор повідомляє уряди всіх країн Спеціального союзу про підписання, 
здавання на зберігання ратифікаційних грамот чи актів про приєднання та про заяви, що містяться в цих 
документах, про набуття чинності будь-яких положень цього Акта, повідомлення про денонсацію і 
повідомлення, направлені відповідно до статей 3 bіs, 9 quater, 13, 14 (7) і 15 (2). 

Стаття 18 
[Перехідні положення] 

(1) До вступу на посаду першого Генерального директора посилання в цьому Акті на Міжнародне 
бюро Організації чи на Генерального директора вважається посиланням на Бюро Союзу, заснованого 
Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, чи на його Директора відповідно. 

(2) Країни Спеціального союзу, що не ратифікували цей Акт або не приєдналися до нього, 
можуть протягом п'яти років після набуття чинності Конвенцією, що засновує Організацію, 
користуватися, якщо вони цього побажають, правами, які надаються в силу статей з 10 по 13 цього Акта, 
як начебто вони були зв'язані цими статтями. Будь-яка країна, яка бажає користуватися такими правами, 
направляє з цією метою Генеральному директорові письмове повідомлення, що набуває чинності від 
дати його одержання. Такі країни вважаються членами Асамблеї до закінчення зазначеного строку. 

 

Зібрання чинних міжнародних договорів України: 
Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.: 

Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. 
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Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 

Прийнятий в Мадриді 27 червня 1989 р. 
(Про приєднання до Протоколу див. Закон N 1763-ІІІ від 01.06.2000) 

(Україна є учасницею Протоколу з 29 грудня 2000 р.) 

Стаття 1 
Членство в Мадридському союзі 

Держави-учасниці цього Протоколу (далі - "Договірні держави"), навіть якщо вони не є 
учасницями Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, переглянутої в Стокгольмі в 1967 р. і 
зміненої в 1979 р. (далі - "Мадридська угода (Стокгольм)"), і організації, згадані в Статті 14.1(b), що є 
учасницями цього Протоколу (далі - "Договірні організації"), є членами того же Союзу, що і країни-
учасниці Мадридської угоди (Стокгольм). У цьому Протоколі посилання на "Договірні сторони" означає 
посилання на Договірні держави і Договірні організації. 

Стаття 2 
Забезпечення охорони шляхом міжнародної реєстрації 

(1) Якщо заявка на реєстрацію знака була подана у Відомство Договірної сторони або якщо знак 
був зареєстрований у реєстрі Відомства Договірної сторони, особа, що є заявником цієї заявки (далі - 
"базова реєстрація"), з урахуванням положень цього Протоколу, може забезпечити охорону свого знака 
на території Договірних сторін шляхом реєстрації цього знака в реєстрі Міжнародного бюро Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності (далі - відповідно "міжнародна реєстрація", "Міжнародний реєстр", 
"Міжнародне бюро" і "Організація") за умови, що: 

(і) якщо базова заявка була подана у Відомство Договірної держави або якщо базова 
реєстрація була здійснена таким Відомством, особа, що є заявником цієї заявки, або власник 
цієї реєстрації є громадянином цієї Договірної держави, або мешкає, або має дійсне і 
ефективне промислове або торговельне підприємство в зазначеній Договірній державі; 

(іі) якщо базова заявка була подана у Відомство Договірної організації або якщо базова 
реєстрація була здійснена таким Відомством, особа, що є заявником цієї заявки, або власник 
цієї реєстрації є громадянином держави-члена цієї Договірної організації, або мешкає, або 
має дійсне і ефективне промислове або торговельне підприємство на території зазначеної 
Договірної організації. 

(2) Заявка на міжнародну реєстрацію (далі - "міжнародна заявка") повинна бути подана у 
Міжнародне бюро при посередництві Відомства, у яке була подана базова заявка або в якому була 
здійснена базова реєстрація (далі - "Відомство походження"), у залежності від випадку. 

(3) У цьому Протоколі посилання на "Відомство" або "Відомство Договірної сторони" означає 
посилання на відомство, якому Договірна сторона доручила реєстрацію знаків, а посилання на "знаки" 
означає посилання на товарні знаки і знаки обслуговування. 

(4) Для цілей цього Протоколу термін "територія Договірної сторони" означає: у випадку, якщо 
Договірною стороною є держава, - територію цієї держави; у випадку, якщо Договірною стороною є 
міжурядова організація, - територію, на якій застосовується угода про створення цієї міжурядової 
організації. 

Стаття 3 
Міжнародна заявка 

(1) Будь-яка міжнародна заявка, подана відповідно до цього Протоколу, повинна бути подана на 
бланку, вказаному Інструкцією. 

Відомство походження свідчить, що дані, які містяться в міжнародній заявці, відповідають 
даним, які на момент засвідчення містяться в базовій заявці або в базовій реєстрації, у залежності від 
випадку. Крім того, згадане Відомство зазначає: 

(і) у випадку базової заявки - дату і номер цієї заявки; 

(іі) у випадку базової реєстрації - дату і номер цієї реєстрації, а також дату і номер заявки, на 
основі якої здійснена базова реєстрація. 

Відомство походження зазначає також дату міжнародної заявки. 
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(2) Заявник повинен зазначити товари і послуги, для яких вимагається охорона знака, а також, 
якщо можливо, відповідний клас або класи згідно з класифікацією, заснованою Ніццькою угодою про 
Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків. Якщо заявник не зазначає класи, 
Міжнародне бюро класифікує товари і послуги за відповідними класами згаданої класифікації. 
Класифікація товарів або послуг, здійснена заявником, піддається перевірці Міжнародним бюро, що 
здійснює зазначений контроль за узгодженням із Відомством походження. У випадку розбіжностей між 
зазначеним Відомством і Міжнародним бюро визначальною є думка останнього. 

(3) Якщо заявник просить колір як відмітний елемент свого знака, він зобов'язаний: 

(і) заявити про це і супроводити свою міжнародну заявку зазначенням кольору або комбінації 
кольорів, які він просить; 

(іі) додати до своєї міжнародної заявки кольорові зображення цього знака, що будуть 
направлені разом із повідомленнями Міжнародного бюро; кількість примірників таких 
зображень встановлюється Інструкцією. 

(4) Міжнародне бюро негайно реєструє знаки, заявки на які подані відповідно до Статті 2. Датою 
міжнародної реєстрації вважається дата, на яку міжнародна заявка отримана Відомством походження, 
за умови, що Міжнародне бюро одержало її протягом двох місяців з цієї дати. Якщо міжнародна заявка 
не була одержана у цей строк, датою міжнародної реєстрації вважається дата, на яку міжнародна заявка 
була одержана Міжнародним бюро. Міжнародне бюро негайно повідомляє про міжнародну реєстрацію 
зацікавлені відомства. Знаки, зареєстровані у Міжнародному реєстрі, публікуються в періодичному 
бюлетені, що видається Міжнародним бюро на основі даних, що містяться в міжнародній заявці. 

(5) Для ознайомлення з зареєстрованими в Міжнародному реєстрі знаками кожне відомство 
одержує від Міжнародного бюро визначену кількість примірників вищевказаного бюлетеня безплатно і 
визначену кількість примірників по зниженій ціні на умовах, встановлених Асамблеєю, згаданою в Статті 
10 (далі - "Асамблея"). Таке ознайомлення вважається достатнім для всіх Договірних сторін і від 
власника міжнародної реєстрації не може вимагатися нічого іншого. 

Стаття 3\bіs 
Територіальна дія 

Охорона, що виникає в результаті міжнародної реєстрації, поширюється на Договірну сторону 
тільки за заявою особи, що подає міжнародну заявку, або власника міжнародної реєстрації. Проте така 
заява не може бути зроблена у відношенні Договірної сторони, Відомство якої є Відомством походження. 

Стаття 3\ter 
Заява про "територіальне поширення" 

(1) Будь-яка заява про поширення охорони, що виникає в результаті міжнародної реєстрації, на 
Договірну сторону повинна бути спеціально зроблена в міжнародній заявці. 

(2) Заява про територіальне поширення може бути також зроблена після міжнародної реєстрації. 
Така заява повинна бути подана на бланку, встановленому Інструкцією. Міжнародне бюро негайно 
вносить у Міжнародний реєстр запис про зроблену заяву і сповіщає про нього зацікавлене або 
зацікавлені Відомства. Цей запис публікується в періодичному бюлетені Міжнародного бюро. Таке 
територіальне поширення набуває чинності з дати внесення запису про нього в Міжнародний реєстр; 
воно припиняє свою дію після закінчення строку дії міжнародної реєстрації, до якої воно відноситься. 

Стаття 4 
Дія міжнародної реєстрації 

(1)  

(a) З дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3\ter, 
охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був 
заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони. Якщо Міжнародне бюро не 
було сповіщено про будь-яку відмову відповідно до Статті 5(1) і (2) або якщо відмова, про 
яку зроблене повідомлення відповідно до цієї статті, була згодом відкликана, охорона знака 
в зацікавленій Договірній стороні з зазначеної дати буде такою же, якби цей знак був 
зареєстрований Відомством цієї Договірної сторони. 

(b) Зазначення класів товарів і послуг, передбачене у Статті 3, не зв'язує Договірні сторони у 
відношенні визначення обсягу охорони знака. 
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(2) Будь-яка міжнародна реєстрація користується правом пріоритету, встановленим Статтею 4 
Паризької конвенції по охороні промислової власності, без обов'язкового дотримання формальних 
вимог, передбачених у розділі D цієї статті. 

Стаття 4\bіs 
Заміна національної або регіональної реєстрації на міжнародну реєстрацію 

(1) Якщо знак, який є предметом національної або регіональної реєстрації у Відомстві Договірної 
сторони, є також предметом міжнародної реєстрації, і якщо обидві реєстрації здійснені на ім'я однієї і тієї 
самої особи, міжнародна реєстрація розглядається як така, що заміняє національну або регіональну 
реєстрацію не торкаючись прав, набутих у силу останньої, за умови що: 

(і) охорона, що виникає в результаті міжнародної реєстрації, поширюється на зазначену 
Договірну сторону відповідно до Статті 3\ter(1) або (2); 

(іі) усі товари і послуги, перелічені в національній або регіональній реєстрації, також 
переліковуються в міжнародній реєстрації у відношенні зазначеної Договірної сторони; 

(ііі) таке поширення набуває чинності з дати національної або регіональної реєстрації. 

(2) Відомство, вказане у пункті (1), зобов'язане за заявою зробити у своєму реєстрі відмітку про 
міжнародну реєстрацію. 

Стаття 5 
Відмова в охороні і визнання міжнародної реєстрації недійсною 

у відношенні деяких Договірних сторін 

(1) Якщо це дозволяє чинне законодавство, Відомство Договірної сторони, що одержало 
повідомлення Міжнародного бюро про поширення на цю Договірну сторону відповідно до Статті 3\ter(1) 
або (2) охорони, що виникає в результаті міжнародної реєстрації, має право заявити в повідомленні про 
відмову, що у зазначеній Договірній стороні охорона не може бути надана знаку, який є предметом цього 
поширення. Така відмова може грунтуватися тільки на підставах, які відповідно до Паризької конвенції 
по охороні промислової власності застосовуються до знака, заявка на який подана безпосередньо у 
Відомство, що повідомило про відмову. Проте в охороні не може бути відмовлено, навіть частково, 
тільки на тій підставі, що національне законодавство допускає реєстрацію знаків тільки для обмеженого 
числа класів або обмеженого числа товарів або послуг. 

(2)  

(a) Будь-яке Відомство, що хоче скористатися цим правом, повинно повідомити Міжнародне 
бюро про свою відмову з зазначенням всіх підстав протягом строку, передбаченого законом, 
що застосовується цим Відомством, і, з урахуванням підпунктів (b) і (c), не пізніше 
закінчення одного року від дати, на яку повідомлення про поширення охорони, передбачене 
в пункті (1) цієї статті, було направлене цьому Відомству Міжнародним бюро. 

(b) Незважаючи на підпункт (a), будь-яка Договірна сторона може заявити, що для міжнародних 
реєстрацій, здійснених згідно з цим Протоколом, строк в один рік, передбачений у підпункті 
(a), замінюється 18 місяцями. 

(c) У такій заяві може бути також зазначено, що коли відмова в охороні може бути результатом 
заперечення проти надання охорони, то таку відмову Відомство згаданої Договірної сторони 
може повідомити Міжнародне бюро після закінчення 18 місячного строку. Це Відомство може 
у відношенні конкретної міжнародної реєстрації повідомити про відмову в наданні охорони 
після закінчення 18 місячного строку тільки в тому випадку, якщо: 

(і) до закінчення 18 місяців воно поінформувало Міжнародне бюро про можливість 
надходження заперечень після закінчення 18 місячного строку, і  

(іі) повідомлення про відмову, засноване на запереченні, здійснено протягом строку, що 
складає не більше семи місяців з дати, на яку розпочинається період заперечення; 
якщо період заперечення минає раніше семи місяців, повідомлення повинно бути 
зроблене в місячний строк з дати закінчення періоду заперечення. 

(d) Будь-яка заява відповідно до підпунктів (b) і (c) може бути зроблена в актах, передбачених у 
Статті 14(2), і дата, з якої заява набуває чинності, буде тією ж, що і дата набуття чинності 
цим Протоколом у відношенні держави або міжурядової організації, що зробила заяву. Будь-
яка така заява може бути також зроблена пізніше; у цьому випадку вона набуває чинності 
через три місяці після її одержання Генеральним директором Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності (далі - "Генеральний директор") або на будь-яку більш пізню дату, 
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зазначену в заяві, у відношенні міжнародних реєстрацій, дата яких є тією ж, що і дата, на яку 
заява набуває чинності, або більш пізньою датою. 

(e) Після закінчення десятирічного строку після набуття чинності цим Протоколом, Асамблея 
здійснює перевірку функціонування системи, встановленої підпунктами (a) - (d). Надалі 
положення вказаних підпунктів можуть бути змінені одноголосним рішенням Асамблеї. 

(3) Міжнародне бюро негайно пересилає один із примірників повідомлення про відмову власнику 
міжнародної реєстрації. Вказаний власник має ті ж засоби захисту права, якби знак був заявлений ним 
безпосередньо у Відомство, яке повідомило про свою відмову. Якщо Міжнародне бюро одержить 
інформацію відповідно до пункту (2)(c)(і), воно негайно направить таку інформацію власнику 
міжнародної реєстрації. 

(4) Підстави для відмови в наданні охорони знаку Міжнародне бюро буде повідомляти будь-якій 
зацікавленій стороні, що зробила відповідний запит. 

(5) Будь-яке відомство, яке у відношенні конкретної міжнародної реєстрації не повідомило 
Міжнародне бюро про попередню або остаточну відмову відповідно до пунктів (1) і (2), втрачає у 
відношенні цієї міжнародної реєстрації право, передбачене пунктом (1). 

(6) Рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною на території Договірної сторони не 
може бути винесено компетентними органами цієї Договірної сторони без надання власнику цієї 
міжнародної реєстрації в належний час можливості для захисту своїх прав. Рішення про визнання 
міжнародної реєстрації недійсною повідомляється Міжнародному бюро. 

Стаття 5\bіs 
Документи, що підтверджують законність використання окремих елементів знака 

Документи, що підтверджують законність використання окремих елементів, що містять знаки, 
таких, як герби, гербові щити, портрети, відзнаки, звання, фірмові найменування або імена осіб, окрім 
імені заявника, або інші аналогічні написи, що можуть вимагатись відомствами Договірних сторін, 
звільняються від будь-якої легалізації, а також від будь-якого засвідчення, крім засвідчення Відомства 
походження. 

Стаття 5\ter 
Копії записів у Міжнародному реєстрі; 

Пошук на новизну; Виписки з Міжнародного реєстру 

(1) Міжнародне бюро надає будь-якій особі на її прохання і за умови сплати збору, встановленого 
Інструкцією, копію внесених у Міжнародний реєстр записів щодо певного знака. 

(2) Міжнародне бюро може також за плату проводити пошук на новизну за фондом знаків, що є 
предметом міжнародних реєстрацій. 

(3) Виписки з Міжнародного реєстру, що запитуються з метою їх пред'явлення в одній із 
Договірних сторін, звільняються від будь-якої легалізації. 

Стаття 6 
Строк дії міжнародної реєстрації; 

Залежність і незалежність міжнародної реєстрації 

(1) Реєстрація знака в Міжнародному бюро діє протягом десяти років із можливістю продовження 
за умов, визначених Статтею 7. 

(2) Після закінчення строку в п'ять років від дати міжнародної реєстрації, ця реєстрація стає 
незалежною від базової заявки або реєстрації, здійсненої на її основі, або від базової реєстрації, 
залежно від випадку, з урахуванням наступних положень. 

(3) Охорона, що виникає в результаті міжнародної реєстрації, незалежно від того, чи була вона 
предметом передачі прав або ні, не може більше вимагатись, якщо до закінчення п'яти років з дати 
міжнародної реєстрації, базова заявка або реєстрація, здійснена на її основі, або базова реєстрація, 
залежно від випадку, була відкликана, минув строк її дії або від неї відмовилися, або вона була 
предметом остаточного рішення про відхилення, анулювання, виключення із реєстру або визнання 
недійсною у відношенні всіх або частини товарів і послуг, перелічених у міжнародній реєстрації. Це ж 
застосовується, якщо (і) оскарження рішення про визнання недійсною базової заявки, (іі) позов про 
відкликання базової заявки або анулювання, виключення із реєстру або визнання недійсною реєстрації, 
здійсненої на основі базової заявки, або базової реєстрації, або (ііі) заперечення проти базової заявки 
призводить після закінчення п'яти років до остаточного рішення про відмову, анулювання, виключення із 
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реєстру або визнання недійсною, або рішення, що потребує відкликання базової заявки або реєстрації, 
зробленої на її основі, або базової реєстрації, залежно від випадку, за умови, що таке оскарження, позов 
або заперечення були розпочаті до закінчення згаданого строку. Це положення також застосовується, 
якщо базова заявка відкликається або якщо від реєстрації, зробленої на основі базової заявки, або від 
базової реєстрації відмовляються після закінчення п'яти років, за умови, що під час відкликання або 
відмови зазначена заявка або реєстрація була предметом процедури, передбаченої в підпунктах (і), (іі), 
(ііі), і що ця процедура розпочата до закінчення вказаного строку. 

(4) Відомство походження повідомляє Міжнародне бюро, як це визначено Інструкцією, про 
відповідні обставини і рішення відповідно до пункту (3), а Міжнародне бюро інформує зацікавлені 
сторони і здійснює відповідну публікацію, як це визначено Інструкцією. Відомство походження, якщо це 
може бути застосоване, звертається до Міжнародного бюро з проханням виключити в установленому 
порядку міжнародну реєстрацію з реєстру, і Міжнародне бюро виконує це прохання. 

Стаття 7 
Продовження міжнародної реєстрації 

(1) Будь-яка міжнародна реєстрація може бути продовжена на строк десять років від дати 
закінчення попереднього строку, шляхом простої сплати основного збору і, з урахуванням Статті 8(7), 
додаткових і доданих зборів, передбачених Статтею 8(2). 

(2) При продовженні не допускається ніякої зміни у відношенні попередньої міжнародної 
реєстрації в її останньому вигляді. 

(3) За шість місяців до закінчення строку охорони Міжнародне бюро шляхом направлення 
неофіційного повідомлення нагадує власнику міжнародної реєстрації і, у разі потреби, його повіреному 
точну дату закінчення згаданого строку. 

(4) За умови сплати доплати, встановленої Інструкцією, для продовження міжнародної реєстрації 
надається пільговий шестимісячний строк. 

Стаття 8 
Збори за міжнародну заявку і міжнародну реєстрацію 

(1) Відомство походження на свій розсуд має право встановлювати і стягувати у свою користь 
збір із заявника за міжнародну реєстрацію або власника міжнародної реєстрації за подачу міжнародної 
заявки або за продовження міжнародної реєстрації. 

(2) Реєстрація знака в Міжнародному бюро здійснюється за умови попередньої сплати 
міжнародного збору, що з урахуванням положень пункту (7)(а), включає  

(і) основний збір; 

(іі) додатковий збір за кожний клас Міжнародної класифікації понад трьох, до якого віднесені 
товари або послуги, для яких застосовується знак; 

(ііі) доданий збір за кожну заяву про поширення охорони відповідно до Статті 3\ter. 

(3) Однак додатковий збір, зазначений у пункті (2)(іі), може бути сплачений, не впливаючи на 
дату міжнародної реєстрації, у строк, встановлений Інструкцією, якщо кількість класів товарів або послуг 
була визначена або оспорена Міжнародним бюро. Якщо після закінчення встановленого строку 
додатковий збір не було сплачено, або якщо перелік товарів або послуг не був скорочений заявником у 
необхідній мірі, то подальше діловодство по міжнародній заявці вважається припиненим. 

(4) Річний прибуток від різноманітних надходжень за міжнародну реєстрацію, за винятком 
надходжень від зборів, передбачених у пункті (2)(іі) і (ііі), розподіляється Міжнародним бюро порівну між 
Договірними сторонами за відрахуванням видатків і витрат, пов'язаних із виконанням цього Протоколу. 

(5) Суми, утворені від додаткових зборів, зазначених у пункті (2)(іі), після закінчення кожного року 
розподіляються між зацікавленими Договірними сторонами пропорційно кількості знаків, для яких 
просилась охорона в кожній із них протягом цього року, ця сума буде збільшуватись у відношенні 
Договірних сторін, що здійснюють експертизу, з урахуванням коефіцієнта, який буде установлюватись 
Інструкцією. 

(6) Суми, що утворяться від доданих зборів, встановлених у пункті (2)(ііі), розподіляються 
відповідно до тих же правил, що передбачені пунктом (5). 

(7)  
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(a) Будь-яка Договірна сторона може заявити, що у відношенні кожної міжнародної реєстрації, у 
якій вона зазначена відповідно до Статті 3\ter, а також у відношенні продовження такої 
міжнародної реєстрації, вона бажає одержувати замість частини річного прибутку, 
утвореного від додаткових і доданих зборів, збір (далі - "індивідуальний збір"), розмір якого 
зазначений у заяві і може бути змінений у наступних заявах, але не може перевищувати 
суми, яку Відомство зазначеної Договірної сторони має право одержувати від заявника за 
реєстрацію знака на десять років або власника реєстрації за продовження реєстрації знака 
на десять років у реєстрі цього Відомства, зазначена сума має бути зменшена на витрати, 
що є результатом міжнародної процедури. Якщо сплачується такий індивідуальний збір,  

(і) не потребується додаткових зборів, передбачених пунктом (2)(іі), якщо відповідно до 
Статті 3\ter зазначені тільки Договірні сторони, що зробили заяву відповідно до цього 
підпункту; 

(іі) не потребується доданого збору, передбаченого пунктом (2)(ііі) у відношенні будь-якої 
Договірної сторони, що зробила заяву відповідно до цього підпункту. 

(b) Будь-яка заява відповідно до підпункту (a) може бути зроблена в актах, передбачених у 
Статті 14(2), при цьому датою, на яку ця заява набуває чинності, буде дата набуття чинності 
цим Протоколом у відношенні держави або міжурядової організації, що зробила заяву. Така 
заява може бути також зроблена пізніше; у цьому випадку вона набуває чинності через три 
місяці після її одержання Генеральним директором або на будь-яку іншу більш пізню дату, 
зазначену у заяві, у відношенні міжнародних реєстрацій, дата яких буде тією ж, що і дата, на 
яку заява набуває чинності, або більш пізньою, ніж дата набуття чинності декларацією. 

Стаття 9 
Внесення запису про зміну власника міжнародної реєстрації 

За заявою особи, на ім'я якої внесено запис про міжнародну реєстрацію, або на прохання 
зацікавленого відомства, зробленому ex offіcіo, або на прохання зацікавленої особи Міжнародне бюро 
вносить у Міжнародний реєстр запис про будь-яку зміну власника цієї реєстрації у відношенні всіх або 
деяких Договірних сторін, на території яких діє зазначена реєстрація, і у відношенні всіх або частини 
товарів і послуг, перелічених у реєстрації, за умови, що новий власник є особою, що відповідно до Статті 
2(1) має право подавати міжнародні заявки. 

Стаття 9\bіs 
Внесення деяких записів, що відносяться до міжнародної реєстрації 

Міжнародне бюро вносить у Міжнародний реєстр записи про: 

(і) будь-яку зміну, що стосується імені або адреси власника міжнародної реєстрації; 

(іі) призначення повіреного власника міжнародної реєстрації і будь-яких інших відповідних 
відомостей, що відносяться до такого повіреного; 

(ііі) будь-яке обмеження переліку товарів і послуг, перелічених у міжнародній реєстрації, у 
відношенні всіх або деяких Договірних сторін; 

(іv) будь-яку відмову, виключення із реєстру або визнанні міжнародної реєстрації недійсною у 
відношенні всіх або деяких Договірних сторін; 

(v) будь-які інші відповідні відомості, визначені в Інструкції, які відносяться до прав на знак, що 
є предметом міжнародної реєстрації. 

Стаття 9\ter 
Збори за внесення деяких записів 

За внесення будь-яких записів відповідно до Статті 9 або Статті 9\bіs можуть стягуватися збори. 

Стаття 9\quater 
Єдине відомство декількох Договірних держав 

(1) Якщо декілька Договірних держав домовляються здійснити уніфікацію своїх національних 
законів в області знаків, вони можуть повідомити Генерального директора (і) що єдине відомство 
замінює національне відомство кожної з цих держав, і (іі) що сукупність територій, що їм належать, 
повинна розглядатися як одна держава для цілей застосування усіх або частини положень, що 
передують цій статті, а також положень Статей 9\quіnquіes і 9\sexіes. 
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(2) Це повідомлення набуває чинності тільки після закінчення трьох місяців з дати повідомлення, 
яке Генеральний директор робить у зв'язку з цим іншим Договірним сторонам. 

Стаття 9\quіnquіes 
Перетворення міжнародної реєстрації в національні або регіональні заявки 

Якщо міжнародна реєстрація виключається з реєстру на вимогу Відомства походження в силу 
Статті 6(4) у відношенні усіх або частини товарів і послуг, перелічених у зазначеній реєстрації, і особа, 
що була власником міжнародної реєстрації, подає заявку на реєстрацію того ж знака у Відомство однієї з 
Договірних сторін, на території яких діяла міжнародна реєстрація, то ця заявка буде розглядатися так 
якби вона була подана на дату міжнародної реєстрації відповідно до Статті 3(4) або на дату внесення 
запису про територіальне поширення відповідно до Статті 3\ter(2) і, якщо міжнародна реєстрація 
користувалася пріоритетом, то ця заявка буде користуватися тим же пріоритетом, за умови, що: 

(і) зазначена заявка подана на протязі трьох місяців з дати, на яку міжнародна реєстрація була 
виключена з реєстру, (іі) товари і послуги, перелічені в заявці, дійсно покриваються переліком товарів і 
послуг, що містяться в міжнародній реєстрації, у відношенні зацікавленої Договірної сторони, і (ііі) 
зазначена заявка відповідає всім вимогам чинного законодавства, включаючи вимоги, що відносяться до 
зборів. 

Стаття 9\sexіes 
Збереження Мадридської угоди (Стокгольм) 

(1) Якщо у відношенні конкретної міжнародної заявки або конкретної міжнародної реєстрації 
Відомством походження є Відомство держави, що одночасно є учасницею цього Протоколу і 
Мадридської угоди (Стокгольм), то положення цього Протоколу не будуть діяти на території будь-якої 
іншої держави, що також одночасно є учасницею цього Протоколу і Мадридської угоди (Стокгольм). 

(2) Асамблея більшістю в три четвертих може скасувати пункт (1) або обмежити сферу дії пункту 
(1) після закінчення десяти років, рахуючи з дати набуття чинності цим Протоколом, але не раніше 
закінчення п'яти років з дати, на яку більшість держав-учасниць Мадридської угоди (Стокгольм) стало 
сторонами цього Протоколу. Тільки держави, що одночасно є сторонами зазначеної Угоди і цього 
Протоколу, мають право брати участь у голосуванні Асамблеї. 

Стаття 10 
Асамблея 

(1)  

(a) Договірні сторони є членами тієї ж Асамблеї, що і держави-учасниці Мадридської угоди 
(Стокгольм). 

(b) Кожна Договірна сторона в цій Асамблеї буде представлена одним делегатом, що може 
мати заступників, радників та експертів. 

(c) Витрати кожної делегації несе Договірна сторона, що призначила її, за відрахуванням витрат 
на оплату проїзду і перебування одного делегата кожної Договірної сторони, покладених на 
Союз. 

(2) Окрім задач, покладених на неї відповідно до Мадридської угоди (Стокгольм), Асамблея: 

(і) розглядає всі питання, що відносяться до застосування цього Протоколу; 

(іі) дає Міжнародному бюро вказівки щодо підготовки конференцій з перегляду цього Протоколу, 
належним чином беручи до уваги зауваження держав Союзу, що не є сторонами цього 
Протоколу; 

(ііі) приймає і вносить зміни в положення Інструкції, що відносяться до застосування цього 
Протоколу; 

(іv) виконує інші функції, що покладені на неї відповідно до цього Протоколу. 

(3)  

(a) Кожна Договірна сторона має в Асамблеї один голос. З питань, що стосуються тільки 
держав, що є учасницями Мадридської угоди (Стокгольм), Договірні сторони, які не є 
учасницями цієї Угоди, не мають права голосу, у той час, як із питань, що стосуються тільки 
Договірних сторін, тільки вони мають право голосу. 
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(b) Половина членів Асамблеї, що мають право голосу по конкретному питанню, складає кворум 
для голосування по цьому питанню. 

(c) Незважаючи на положення підпункту (b), якщо на якійсь сесії кількість представлених членів 
Асамблеї, що мають право голосу по конкретному питанню, складає менше половини, але 
дорівнює або перевищує одну третю членів Асамблеї, що мають право голосу по цьому 
питанню, Асамблея може приймати рішення; проте всі такі рішення Асамблеї, за винятком 
рішень, що відносяться до її власної процедури, стають обов'язковими тільки при 
дотриманні нижченаведених умов. Міжнародне бюро направляє такі рішення членам 
Асамблеї, які мають право голосу по зазначеному питанню і які не були на ній представлені, 
і пропонує їм повідомити в письмовому вигляді в тримісячний строк з дати направлення 
рішень, чи голосують вони за ці рішення, проти них або утримуються від голосування. Якщо 
після закінчення цього строку кількість членів, що проголосували або утрималися від 
голосування у такий спосіб, буде дорівнювати принаймні кількості членів, якої не діставало 
для досягнення кворуму на сесії, такі рішення набувають чинності, за умови, що одночасно є 
необхідна більшість. 

(d) З урахуванням положень Статей 5(2)(e), 9\sexіes(2), 12 і 13(2), рішення Асамблеї 
приймаються більшістю в дві третини поданих голосів. 

(e) Голоси тих, що утримались, до уваги не беруться. 

(f) Делегат може представляти тільки одного члена Асамблеї і голосувати тільки від його імені. 

(4) Крім чергових і позачергових сесій відповідно до Мадридської угоди (Стокгольм), Асамблея 
збирається на позачергову сесію, що скликається Генеральним директором на вимогу однієї чверті 
членів Асамблеї, що мають право голосу з питань, які запропоновані для включення до порядку денного 
цієї сесії. Порядок денний такої позачергової сесії готує Генеральний директор. 

Стаття 11 
Міжнародне бюро 

(1) Функції, пов'язані з міжнародною реєстрацією відповідно до цього Протоколу, а також інші 
адміністративні функції, що стосуються цього Протоколу, здійснюються Міжнародним бюро. 

(2)  

(a) Міжнародне бюро відповідно до вказівок Асамблеї готує конференції з перегляду цього 
Протоколу. 

(b) Міжнародне бюро може консультуватися з міжурядовими і міжнародними неурядовими 
організаціями з питань підготовки зазначених конференцій з перегляду. 

(c) Генеральний директор і призначені ним особи беруть участь в обговоренні питань на таких 
конференціях з перегляду без права голосу. 

(3) Міжнародне бюро виконує будь-які інші покладені на нього функції, що стосуються цього 
Протоколу. 

Стаття 12 
Фінанси 

У відношенні Договірних сторін фінанси Союзу регулюються тими ж положеннями, що містяться 
в Статті 12 Мадридської угоди (Стокгольм), маючи на увазі, що будь-яке посилання на Статтю 8 
зазначеної Угоди розглядається як посилання на Статтю 8 цього Протоколу. Крім того, для цілей Статті 
12(6)(b) зазначеної Угоди, Договірні організації розглядаються як такі, що належать до першого класу 
внесків (1) відповідно до Паризької конвенції по охороні промислової власності, якщо Асамблея 
одноголосно не прийме іншого рішення. 

Стаття 13 
Поправки до деяких статей Протоколу 

(1) Пропозиції про внесення поправок до Статей 10, 11, 12 і до цієї статті можуть ініціюватись 
будь-якою Договірною стороною або Генеральним директором. Такі пропозиції Генеральний директор 
направляє Договірним сторонам не пізніше, ніж за шість місяців до розгляду їх Асамблеєю. 

(2) Поправки до Статей, зазначених у пункті (1), приймається Асамблеєю. Для прийняття 
необхідна більшість у три чверті поданих голосів, проте будь-яка поправка до Статті 10 і до цього пункту 
приймається більшістю в чотири п'ятих поданих голосів. 
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(3) Будь-яка поправка до Статей, зазначених у пункті (1), набуває чинності через місяць після 
того, як письмові повідомлення про її прийняття, здійснені згідно з їхньої відповідною конституційною 
процедурою, отримані Генеральним директором від трьох чвертей держав і міжурядових організацій, що 
були членами Асамблеї під час прийняття поправки і мали право голосу по цій поправці. Будь-яка 
поправка до зазначених статей, прийнята таким чином, обов'язкова для всіх держав і міжурядових 
організацій, що є Договірними сторонами на дату набуття поправкою чинності або які стають такими 
після цієї дати. 

Стаття 14 
Участь у Протоколі; Набуття чинності 

(1) 

(a) Будь-яка держава-учасниця Паризької конвенції по охороні промислової власності може 
стати учасницею цього Протоколу. 

(b) Крім того, будь-яка міжурядова організація може також стати учасницею цього Протоколу 
при дотриманні нижченаведених умов: 

(і) принаймні одна із держав-членів цієї організації є учасницею Паризької конвенції по 
охороні промислової власності; 

(іі) зазначена організація має регіональне відомство для цілей реєстрації знаків, чинних 
на території цієї організації, якщо тільки таке відомство не є об'єктом повідомлення в 
силу Статті 9\quater. 

(2) Будь-яка держава або організація, що зазначені у пункті (1), можуть підписати цей Протокол. 
Будь-яка така держава або організація, якщо вони підписали цей Протокол, здають на зберігання 
ратифікаційні грамоти, документи про прийняття або схвалення цього Протоколу або, якщо вони не 
підписали цей Протокол, здають на зберігання акт про приєднання до цього Протоколу. 

(3) Акти, зазначені в пункті (2), здаються на зберігання Генеральному директору. 

(4)  

(а) Цей Протокол набуває чинності через три місяці після здачі на зберігання чотирьох 
ратифікаційних грамот, документів про прийняття, схвалення або актів про приєднання за 
умови, що, принаймні, один із цих документів зданий державою-учасницею Мадридської 
угоди (Стокгольм) і, принаймні, один із цих документів зданий державою, що не є учасницею 
Мадридської угоди (Стокгольм), або однієї із організацій, зазначених у пункті (1)(b). 

(b) У відношенні будь-якої іншої держави або організації, зазначених у пункті (1), цей Протокол 
набуває чинності через три місяці від дати, на яку Генеральний директор зробив 
повідомлення про його ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання до нього. 

(5) Будь-яка держава або організація, зазначені у пункті (1), може при здачі на зберігання своєї 
ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, схвалення або акта про приєднання до цього 
Протоколу заявити, що охорона, яка виникає в результаті будь-якої міжнародної реєстрації, здійсненої в 
силу цього Протоколу до дати набуття чинності цим Протоколом у її відношенні, не може поширюватися 
на них. 

Стаття 15 
Денонсація 

(1) Цей Протокол діє без обмеження строку. 

(2) Будь-яка Договірна сторона може денонсувати цей Протокол шляхом повідомлення, 
направленого Генеральному директору. 

(3) Денонсація набуває чинності через рік з дня одержання повідомлення Генеральним 
директором. 

(4) Право денонсації, передбачене цією статтею не може бути використано Договірною стороною 
до закінчення п'яти років з дати, на яку цей Протокол набув чинності у відношенні цієї сторони. 

(5)  

(a) Якщо знак є предметом міжнародної реєстрації, що діє в державі або міжурядовій 
організації, які денонсують цей Протокол, на дату набуття денонсацією чинності, то власник 
зазначеної реєстрації може подати у Відомство такої держави або такої міжнародної 
організації заявку на реєстрацію того ж знака, яка буде розглядатися так якби вона була 
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подана на дату міжнародної реєстрації відповідно до Статті 3(4) або на дату внесення 
запису про територіальне поширення відповідно до Статті 3\ter(2), і яка, якщо реєстрація 
користувалася пріоритетом, буде користуватися тим же пріоритетом, за умови, що 

(і) така заявка подана протягом двох років з дати, на яку денонсація набула чинності; 

(іі) товари і послуги, перелічені у заявці, дійсно покриваються переліком товарів і послуг, 
що містяться в міжнародній реєстрації, у відношенні держави або організації, що 
денонсували цей Протокол, і  

(ііі) така заявка відповідає усім вимогам чинного законодавства, включаючи вимоги 
стосовно зборів. 

(b) Положення підпункту (a) застосовуються також у відношенні будь-якого знака, що є 
предметом міжнародної реєстрації, яка діє в Договірних сторонах, інших, ніж держава або 
міжурядова організація, які денонсували цей Протокол, на дату набуття денонсацією 
чинності, і власник якої внаслідок денонсації більше не має права подавати міжнародні 
заявки відповідно до Статті 2(1). 

Стаття 16 
Підписання; Мови; Функції депозитарію 

(1) 

(a) Цей Протокол підписується в одному примірнику англійською, іспанською і французькою 
мовами і здається на зберігання Генеральному директору після того, як буде закритий для 
підписання в Мадриді. Тексти трьома мовами рівно автентичні. 

(b) Офіційні тексти цього Протоколу розробляються Генеральним директором після консультації 
з зацікавленими урядами й організаціями арабською, італійською, китайською, німецькою, 
португальською, російською та японською мовами, а також іншими мовами, що визначить 
Асамблея. 

(2) Цей Протокол відкритий для підписання в Мадриді до 31 грудня 1989 року. 

(3) Генеральний директор направляє дві копії, належним чином засвідчені урядом Іспанії, 
підписаних текстів цього Протоколу усім державам і міжурядовим організаціям, що можуть стати 
учасниками цього Протоколу. 

(4) Генеральний директор зареєструє цей Протокол у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй. 

(5) Генеральний директор повідомляє всі держави і міжнародні організації, що можуть стати або 
вже є сторонами цього Протоколу, про підписання, здачу на зберігання ратифікаційних грамот, 
документів про прийняття, схвалення або актів про приєднання, про набуття чинності цим Протоколом та 
про будь-яку його зміну, будь-яке повідомлення про денонсацію і будь-яку заяву, передбачену цим 
Протоколом. 

 

 

 



 332 

Спільні правила до Мадридської угоди про міжнародну 
реєстрацію знаків та Протоколом до цієї угоди 

(в редакції, чинній на 1 квітня 2004 р.) 

Глава 1 Загальні положення 

Правило 1 
Скорочені вирази 

Для цілей цих Правил, 

(i) "Угода" означає Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р., 
переглянуту в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і виправлену 28 вересня 1979 р; 

(ii) "Протокол" означає Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, 
прийнятий у Мадриді 27 червня 1989 р.; 

(iii) "Учасник" означає будь-яку країну-учасника Угоди або будь-яку державну чи міжурядову 
організацію-учасника Протоколу; 

(iv) "Держава-учасник" означає Учасника, який є Державою; 

(v) "Організація-учасник" означає Учасника, який є міжурядовою організацією; 

(vi) "міжнародна реєстрація" означає реєстрацію знака, здійснену згідно з Угодою чи 
Протоколом, або згідно з ними обома, залежно від обставин; 

(vii) "міжнародна заявка" означає заявку на міжнародну реєстрацію, подану згідно з Угодою чи 
Протоколом, або згідно з ними обома,  залежно від обставин; 

(viii) "міжнародна заявка, регульована виключно Угодою" означає міжнародну заявку, Відомством 
походження якої є Відомство 

- Держави, зв'язаної Угодою, але не Протоколом, або 

- Держави, зв'язаної Угодою й Протоколом, якщо всі Держави, зазначені в міжнародній 
заявці, зв'язані Угодою (незалежно від того, зв'язані чи ні ці Держави також і 
Протоколом); 

(ix) "міжнародна заявка, регульована виключно Протоколом" означає міжнародну заявку, 
Відомством походження якої є  Відомство 

- Держави, зв'язаної Протоколом, але не Угодою, або 

- Організації-учасника, або 

- Держави, зв'язаної Угодою й Протоколом, якщо міжнародна заявка не містить 
зазначення будь-якої Держави, зв'язаної Угодою; 

(x) "міжнародна заявка, регульована Угодою й Протоколом" означає міжнародну заявку, 
Відомством походження якої є Відомство Держави, зв'язаної Угодою й Протоколом, і яка 
ґрунтується на реєстрації та містить зазначення 

- щонайменше однієї Держави, зв'язаної Угодою (незалежно від того, зв'язана чи ні ця 
Держава також і Протоколом), і 

-  щонайменше однієї Держави, зв'язаної Протоколом, але не Угодою, або щонайменше 
однієї Організації-учасника; 

(xi) "заявник" означає фізичну особу або юридичну особу, від імені якої подається міжнародна 
заявка; 

(xii) "юридична особа" означає корпорацію, об'єднання або іншу групу чи організацію, яка згідно з 
застосовним до неї законом здатна набувати прав, брати на себе зобов'язання та бути 
позивачем чи відповідачем у суді; 

(xiii) "основна заявка" означає заявку на реєстрацію знаку, яка була подана до Відомства 
Учасника, і є підставою для міжнародної заявки на реєстрацію цього знаку; 
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(xiv) "основна реєстрація" означає реєстрацію знаку, яка була здійснена Відомством Учасника, і є 
підставою для міжнародної заявки на реєстрацію цього знаку; 

(xv) "зазначення" означає прохання про розширення охорони ("територіальне розширення") 
відповідно до Статті 3ter(1) чи (2) Угоди або Статті 3ter(1) чи (2) Протоколу, залежно від 
обставин; воно також означає таке розширення, яке зареєстроване в Міжнародному реєстрі; 

(xvi) "зазначений Учасник" означає Учасника, щодо якого подавалося прохання про розширення 
охорони ("територіальне розширення") відповідно до Статті 3ter(1) чи (2) Угоди або Статті 
3ter(1) чи (2) Протоколу, залежно від обставин, або щодо якого таке розширення було 
зареєстроване в Міжнародному реєстрі; 

(xvii) "Учасник, зазначений згідно з Угодою" означає зазначеного Учасника, щодо якого 
розширення охорони ("територіальне розширення"), запитане згідно зі Статтею 3ter(1) чи (2) 
Угоди, було зареєстроване в Міжнародному реєстрі; 

(xviibis) "Учасник, зазначення якого регулюється Угодою" означає Учасника, зазначеного згідно з 
Угодою, або, якщо була зареєстрована зміна права власності й Учасник власника зв'язаний 
Угодою, зазначеного Учасника, який зв'язаний Угодою; 

(xviii) "Учасник, зазначений згідно з Протоколом" означає зазначеного Учасника, щодо якого 
розширення охорони ("територіальне розширення"), запитане згідно зі Статтею 3ter(1) чи (2) 
Протоколу, було зареєстроване в Міжнародному реєстрі; 

(xix) "повідомлення про попередню відмову" означає заяву Відомства зазначеного Учасника у 
відповідності зі Статтею 5(1) Угоди або Статтею 5(1) Протоколу; 

(xixbis) "анулювання" означає рішення компетентного органу влади (адміністративного або 
судового) зазначеного Учасника, яке скасовує чи анулює на території цього Учасника 
чинність міжнародної реєстрації щодо всіх або деяких товарів чи послуг, на які поширюється 
зазначення згаданого Учасника; 

(xx) "Бюлетень" означає періодичний бюлетень, згаданий у Правилі 32; 

(xxi) "власник" означає фізичну особу або юридичну особу, на ім'я якої міжнародна реєстрація 
заноситься до Міжнародного реєстру; 

(xxii) "Міжнародна класифікація зображувальних елементів" означає Класифікацію, 
встановлену Віденською угодою про Міжнародну класифікацію зображувальних елементів 
знаків від 12 червня 1973 р.; 

(xxiii) "Міжнародна класифікація товарів та послуг" означає Класифікацію, встановлену 
Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для цілей реєстрації знаків 
від 15 червня 1957 р., переглянуту в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 
р.; 

(xxiv) "Міжнародний реєстр" означає офіційне зібрання даних про міжнародні реєстрації, яке 
ведеться Міжнародним бюро, які Угода, Протокол або Правила  вимагають або дозволяють 
реєструвати, незалежно від носія, на якому такі дані зберігаються; 

(xxv) "Відомство" означає Відомство Учасника, яке відповідає за реєстрацію знаків, або 
спільне Відомство, згадане в Статті 9quater Угоди чи Статті 9quater Протоколу, або обидва 
відомства, залежно від обставин; 

(xxvi) "Відомство походження" означає Відомство країни походження, визначене в Статті 1(3) 
Угоди або Відомство походження, визначене в Статті 2(2) Протоколу, або обидва відомства, 
залежно від обставин; 

(xxvibis) "Учасник власника" означає 

- Учасника, Відомство якого є Відомством походження, або 

- якщо була зареєстрована зміна прав власності, Учасника або одного з Учасників, 
стосовно якого власник виконує умови відповідно до Статей 1(2) і 2 Угоди або Статті 2 
Протоколу, щоб бути власником міжнародної реєстрації; 

(xxvii) "офіційний формуляр" означає формуляр, встановлений Міжнародним бюро, або будь-
який формуляр, що має такий самий зміст і формат; 

(xxviii) "установлений збір" означає чинний збір, описаний у Шкалі зборів; 
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(xxix) "Генеральний директор" означає Генерального директора Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності; 

(xxx) "Міжнародне бюро" означає Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності. 

(xxxi) "Адміністративні інструкції" означає Адміністративні інструкції, зазначені в Правилі 41. 

 

Правило 2 
Повідомлення для Міжнародного бюро 

Повідомлення, адресовані Міжнародному бюро, надаються так, як визначено в Адміністративних 
інструкціях. 

Правило 3 
Представництво в Міжнародному бюро 

(1) [Представник; адреса представника; кількість представників]  

(а) Заявник або власник може мати представника в Міжнародному бюро. 

(b) Адреса представника має знаходитися, 

(i) стосовно міжнародної заявки, регульованої виключно Угодою, на території Учасника, 
зв'язаного Угодою; 

(ii) стосовно міжнародної заявки, регульованої виключно Протоколом, на території 
Учасника, зв'язаного Протоколом; 

(iii) стосовно міжнародної заявки, регульованої Угодою й Протоколом, на території 
Учасника; 

(iv) стосовно міжнародної реєстрації - на території Учасника. 

(с) Заявник або власник може мати тільки одного представника. Якщо призначено  декількох 
представників, лише той, що вказаний першим, вважається представником і реєструється як 
такий. 

(d) Якщо товариство або фірма, що складається з патентних повірених або повірених з 
товарних знаків, була призначена представником у Міжнародному бюро, вона 
розглядається, як один представник. 

(2) [Призначення представника]  

(а) Призначення представника може здійснюватися в міжнародній заявці або в подальшому 
зазначенні чи проханні згідно з Правилом 25. 

(b) Призначення представника також може здійснюватися в окремому повідомленні, яке може 
стосуватися однієї чи більше визначених міжнародних заявок або міжнародних реєстрацій 
того самого заявника чи власника. Зазначене повідомлення передається до Міжнародного 
бюро 

(i) заявником, власником чи призначеним представником, або  

(ii) Відомством Учасника власника. 

Повідомлення підписується заявником чи власником, або Відомством, через яке воно було 
передане. 

(3) [Неналежне призначення]  

(а) Якщо адреса запропонованого представника не знаходиться на відповідній території згідно з 
параграфом (1)(b), Міжнародне бюро вважає призначення нездійсненим і повідомляє, 
відповідно, заявнику або власнику, запропонованому представнику, і, якщо повідомлення 
відправляло або передавало Відомство, цьому Відомству. 

(b) Якщо Міжнародне бюро вважає, що призначення представника згідно з параграфом (2) є 
неналежним, воно повідомляє, відповідно, заявнику або власнику, запропонованому 
представнику, і, якщо повідомлення відправляло або передавало Відомство, цьому 
Відомству. 
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(с) Доки не виконані відповідні вимоги згідно з параграфами (1)(b) і (2), Міжнародне бюро 
надсилає всі відповідні повідомлення безпосередньо заявнику або власнику. 

(4) [Реєстрація й повідомлення про призначення представника; дата набрання чинності 
призначенням]  

(а) Якщо Міжнародне бюро вважає, що призначення представника відповідає чинним вимогам, 
воно реєструє інформацію, що заявник  або власник має представника, а також ім'я та 
адресу представника, в Міжнародному реєстрі. У такому випадку датою набрання чинності 
призначенням є дата отримання Міжнародним бюро міжнародної заявки, подальшого 
зазначення, прохання або окремого повідомлення, в якому призначається представник. 

(b) Міжнародне бюро повідомляє про реєстрацію, згадану в підпараграфі (a), як  заявника або 
власника, так і представника. Якщо призначення було здійснене в окремому повідомленні, 
переданому через Відомство, Міжнародне бюро також повідомляє про реєстрацію це 
Відомство. 

(5) [Результат призначення представника]  

(а) Крім тих випадків, де ці Правила явно зазначають інше, підпис представника, 
зареєстрованого згідно з параграфом (4)(а), заміняє підпис заявника або власника. 

(b) Крім тих випадків, де ці Правила явно вимагають, щоб запрошення,  повідомлення чи інше 
сповіщення адресувалося і заявнику або власнику, і представнику, Міжнародне бюро 
адресує представнику, зареєстрованому відповідно до параграфа (4)(а), будь-яке 
запрошення, повідомлення чи інше сповіщення, яке за відсутності представника повинно 
було б надсилатися заявнику або власнику; будь-яке запрошення, повідомлення чи інше 
сповіщення, адресоване зазначеному представнику, має таку саму чинність, начебто воно 
було адресоване заявнику або власнику. 

(с) Будь-яке повідомлення, адресоване Міжнародному бюро представником, зареєстрованим 
згідно з параграфом (4)(а), має таку саму чинність, начебто воно було адресоване 
зазначеному Бюро заявником або власником. 

(6) [Скасування реєстрації; дата набрання чинності скасуванням]  

(а) Будь-яка реєстрація згідно з параграфом (4)(а) скасовується, якщо скасування вимагається в 
повідомленні, підписаному заявником, власником або представником. Реєстрація 
скасовується в службовому порядку Міжнародним бюро, якщо призначено нового 
представника, або у випадку, якщо була зареєстрована зміна права власності, а представник 
не був призначений новим власником міжнародної реєстрації. 

(b) Згідно з підпараграфом (c) скасування набирає чинності з дати отримання Міжнародним 
бюро відповідного повідомлення. 

(с) Якщо скасування вимагається представником, воно набирає чинності з однієї з більш ранніх 
дат: 

(i) дати отримання Міжнародним бюро повідомлення про призначення нового 
представника; 

(ii) дати закінчення двомісячного періоду з моменту отримання прохання представника 
про скасування реєстрації. 

До дати, від якої скасування набирає чинності, всі повідомлення, згадані в параграфі (5)(b), 
адресуються Міжнародним бюро і заявнику або власнику, і представнику. 

(d) Міжнародне бюро після отримання прохання представника про скасування повідомляє 
відповідно заявника або власника, і додає до повідомлення копії всіх повідомлень, 
відправлених представнику або отриманих Міжнародним бюро від представника протягом 
шести місяців, що передують даті повідомлення. 

(e) Міжнародне бюро, як тільки стає відомою дата набрання чинності для скасування, 
повідомляє про скасування і дату набрання ним чинності представника, реєстрація якого 
була скасована, заявника або власника і, якщо призначення представника передавалося 
через Відомство, це Відомство. 
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Правило 4 
Обчислення граничних термінів 

(1) [Періоди, виражені в роках] Будь-який  період, виражений у роках, закінчується у відповідному 
наступному році в місяці, який має таку саму назву, і в день, який має таке саме число, що й місяць і 
день події, з якої починається період, за винятком випадку, коли подія відбулася 29 лютого, а у 
відповідному наступному році лютий закінчується 28 числа, тоді період закінчується 28 лютого. 

(2) [Періоди, виражені в місяцях] Будь-який період, виражений у місяцях, закінчується у 
відповідному наступному місяці в день, який має таке саме число, що й день події, з якої починається 
період, за винятком випадку, коли відповідний наступний місяць не має дня з тим самим числом, тоді 
період закінчується в останній день цього місяця. 

(3) [Періоди, виражені в днях] Обчислення будь-якого періоду, вираженого в днях, починається з 
дня, наступного за днем, в який відбулася відповідна подія, і закінчується відповідно. 

(4) [Закінчення в день, у який Міжнародне бюро або Відомство зачинені] Якщо період 
закінчується в день, у який Міжнародне бюро або відповідне Відомство  зачинені, період, незважаючи на 
параграфи (1) - (3), закінчується в перший наступний день, у який Міжнародне бюро або відповідне 
Відомство відкриті. 

(5) [Зазначення дати закінчення] Міжнародне бюро у всіх випадках, коли воно повідомляє 
граничний термін, вказує дату закінчення вищезгаданого граничного терміну відповідно до параграфів (1) 
- (3). 

Правило 5 
Порушення, що стосуються поштових послуг і послуг доставки 

(1) [Повідомлення, відправлені поштою] Недотримання зацікавленою стороною граничного 
терміну повідомлення, адресованого Міжнародному бюро і відправленого поштою, є виправданим, якщо 
зацікавлена сторона надасть доказ, що задовольнив би Міжнародне бюро, який підтверджує,  

(i) що повідомлення було відправлене щонайменше за п'ять днів до закінчення граничного 
терміну, або якщо поштове обслуговування в будь-який з десяти днів, що передують дню 
закінчення граничного терміну, було перерване внаслідок війни, революції, громадянських 
заворушень, страйку, стихійного лиха чи іншої подібної причини, що повідомлення було 
відправлене не пізніше ніж через п'ять днів після відновлення поштового обслуговування, 

(ii) що відправлення повідомлення було рекомендованим або деталі поштового відправлення 
були зареєстровані поштовою службою під час відправлення пошти, і 

(iii) у випадках, якщо всі класи пошти зазвичай не доходять до Міжнародного бюро протягом 
двох днів з моменту відправлення пошти, що повідомлення було відправлене класом пошти, 
який звичайно доходить до Міжнародного бюро протягом двох днів  з моменту відправлення 
пошти, або авіапоштою. 

(2) [Повідомлення, відправлені через службу доставки] Недотримання зацікавленою стороною 
граничного терміну повідомлення, адресованого Міжнародному бюро і відправленого через службу 
доставки, є виправданим, якщо зацікавлена сторона надасть доказ, що задовольнив би Міжнародне 
бюро, який підтверджує, 

(i) що повідомлення було відправлене щонайменше за п'ять днів до закінчення граничного 
терміну, або, якщо робота служби доставки в будь-який з десяти днів, що передують дню 
закінчення граничного терміну, була перервана внаслідок війни, революції, громадянських 
заворушень, страйку, стихійного лиха чи іншої подібної причини, що повідомлення було 
відправлене не пізніше, ніж через п'ять днів після того, як робота служби доставки була 
відновлена, і 

(ii) що деталі відправлення повідомлення були зареєстровані службою доставки під час 
відправлення. 

(3) [Обмеження виправдання] Недотримання граничного терміну є виправданим відповідно до 
цього Правила тільки в тому випадку, якщо доказ, згаданий у параграфі (1) чи (2), і повідомлення або 
його копія отримані Міжнародними бюро не пізніше ніж через шість місяців після закінчення граничного 
терміну. 

(4) [Міжнародна заявка і подальше зазначення] Якщо Міжнародне бюро одержує міжнародну 
заявку або подальше зазначення після двомісячного періоду, згаданого в Статті 3(4) Угоди, в Статті 3(4) 
Протоколу й у Правилі 24(6)(b), і відповідне Відомство підтверджує, що запізнення в одержанні 
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спричинене обставинами, згаданими в параграфі (1) чи (2), застосовується параграф (1) чи (2) і 
параграф (3). 

Правило 6 
Мови 

(1) [Міжнародна заявка]  

(а) Міжнародна заявка, регульована виключно Угодою, подається французькою мовою . 

(b) Міжнародна заявка, регульована виключно Протоколом або регульована Угодою й 
Протоколом, подається англійською, французькою або іспанською мовою згідно з тим, що 
передбачено Відомством походження, що означає, що Відомство походження може 
дозволити заявникам вибирати між англійською, французькою й іспанською мовами. 

(2) [Інші повідомлення, крім міжнародної заявки]  

(а) Будь-яке повідомлення щодо міжнародної заявки, регульованої винятково Угодою, або 
міжнародної реєстрації на основі неї, оформляється згідно з Правилом 17(2)(v) і (3) 
французькою мовою, крім тих випадків, коли міжнародна реєстрація на основі міжнародної 
заявки, регульованої винятково Угодою, є чи була предметом подальшого зазначення 
відповідно до Протоколу, на випадок чого застосовуються положення підпараграфа  (b). 

(b) Будь-яке повідомлення щодо міжнародної заявки, регульованої винятково Протоколом або 
регульованої Угодою й Протоколом, чи міжнародної реєстрації на основі неї, згідно з 
Правилом 17(2)(v) і (3) складається 

(i) англійською, французькою або іспанською мовою, якщо таке повідомлення 
адресоване Міжнародному бюро заявником чи власником або Відомством; 

(ii) мовою, що застосовується згідно з Правилом 7(2), якщо повідомлення складається з 
заяви про намір використовувати знак, яка додається до міжнародної заявки згідно з 
Правилом 9(5)(f) або до подальшого зазначення згідно з Правилом 24(3)(b)(і); 

(iii) мовою міжнародної заявки, якщо повідомлення є повідомленням, адресованим 
Міжнародним бюро Відомству, якщо це Відомство не сповістило Міжнародне бюро, що 
будь-які такі повідомлення мають бути англійською, французькою або іспанською 
мовою; якщо повідомлення, адресоване Міжнародним бюро, стосується занесення 
міжнародної реєстрації до Міжнародного реєстру, у повідомленні зазначається мова, 
на якій відповідна міжнародна заявка була отримана Міжнародним бюро; 

(iv) мовою міжнародної заявки, якщо повідомлення є повідомленням, адресованим 
Міжнародним бюро заявнику чи власнику, якщо цей заявник чи власник не висловив 
побажання, щоб усі такі повідомлення були складені англійською, французькою або 
іспанською мовою. 

(3) [Занесення до реєстру та публікація]  

(а) Якщо міжнародна заявка регулюється виключно Угодою, занесення до Міжнародного 
реєстру й публікація в Бюлетені міжнародної реєстрації на основі неї та будь-яких даних, що 
повинні реєструватися й публікуватися згідно з цими Правилами стосовно цієї міжнародної 
реєстрації, здійснюється французькою мовою. 

(b) Якщо міжнародна заявка регулюється виключно Протоколом або регулюється Угодою й 
Протоколом, занесення до Міжнародного реєстру й публікація в Бюлетені міжнародної 
реєстрації на основі неї та будь-яких даних, що повинні реєструватися й публікуватися згідно 
з цими Правилами стосовно цієї міжнародної реєстрації, здійснюється англійською, 
французькою й іспанською мовами. Занесення до реєстру й публікація міжнародної 
реєстрації зазначає мову, на якій міжнародна заявка була отримана Міжнародним бюро. 

(с) Якщо перше подальше зазначення здійснюється згідно з Протоколом стосовно міжнародної 
реєстрації, яка була опублікована тільки французькою мовою або тільки англійською та 
французькою мовами, Міжнародне бюро разом з публікацією в Бюлетені цього подальшого 
зазначення або видає міжнародну реєстрацію англійською та іспанською мовами і перевидає 
міжнародну реєстрацію французькою мовою, або видає міжнародну реєстрацію іспанською 
мовою і перевидає її англійською та французькою мовами, залежно від обставин. Це 
подальше зазначення заноситься до Міжнародного реєстру англійською, французькою й 
іспанською мовами. Після цього занесення до Міжнародного реєстру й публікації в Бюлетені 
будь-яких даних, що повинні реєструватися й публікуватися згідно з цими Правилами 
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стосовно відповідної міжнародної реєстрації, здійснюється англійською, французькою й 
іспанською мовами. 

(4) [Переклад]  

(а) Переклади, необхідні для повідомлень згідно з параграфом (2)(b)(iii) і (iv) та реєстрацій і 
публікацій згідно з параграфом (3)(b) і (c), здійснюються Міжнародним бюро. Заявник або 
власник, залежно від обставин, може додавати до міжнародної заявки чи до прохання про 
реєстрацію подальшого  зазначення або зміни, запропонований переклад будь-якого тексту, 
який міститься в міжнародній заявці чи проханні. Якщо Міжнародне бюро не вважає 
запропонований переклад правильним, він виправляється Міжнародним бюро після 
пропозиції заявнику чи власнику внести протягом місяця з моменту пропозиції зауваження 
до запропонованих виправлень. 

(b) Незважаючи на підпараграф (a), Міжнародне бюро не перекладає знак. Якщо відповідно до 
Правила 9(4)(b)(iii) або Правила 24(3)(c) заявник чи власник надає переклад або переклади 
знака, Міжнародне бюро не перевіряє правильність будь-яких таких перекладів. 

Правило 7 
Повідомлення про деякі особливі вимоги 

(1) [Вилучено] 

(2) [Намір використовувати знак] Якщо Учасник, як Учасник, зазначений згідно з Протоколом, 
вимагає заяви про намір використовувати знак, він повідомляє про цю вимогу Генерального директора. 
Якщо цей Учасник вимагає, щоб  заява була підписана самим заявником і оформлена на окремому 
офіційному формулярі, який додається до міжнародної заявки, повідомлення містить зазначення про це 
і визначає дослівне формулювання необхідної заяви.  

Якщо Учасник також вимагає, щоб заява була складена англійською, французькою або 
іспанською мовою, повідомлення зазначає необхідну мову. 

(3) [Повідомлення]  

(а) Будь-яке повідомлення, згадане в параграфі (2), може бути надане під час передачі 
Учасником на збереження його документа про ратифікацію, прийняття чи схвалення, або 
приєднання до Протоколу, і дата набрання чинності повідомленням є такою самою, що й 
дата набрання чинності Протоколом щодо Учасника, який надав повідомлення. 
Повідомлення також може бути надане пізніше, у випадку чого повідомлення набирає 
чинності через три місяці після його одержання Генеральним директором або в будь-який 
пізніший день, зазначений у повідомленні, стосовно будь-якої міжнародної реєстрації, дата 
якої є такою самою або пізнішою за дату набрання чинності повідомленням. 

(b) Будь-яке повідомлення, надане згідно з параграфом (1), який діяв до 4 жовтня 2001
40 р., чи 

параграфом (2), може бути анульоване в будь-який час. Повідомлення про анулювання 
надсилається Генеральному директору. Анулювання набирає чинності після одержання 
повідомлення про анулювання Генеральним директором або в будь-який пізніший день, 
зазначений у повідомленні. 

Глава 2 Міжнародні заявки 

Правило 8 
Декілька заявників 

(1) [Двоє чи більше заявників, які подають заявки виключно згідно з Угодою, або які подають 
заявки згідно з Угодою й Протоколом] Двоє чи більше заявників можуть спільно подавати міжнародну 
заявку, регульовану виключно Угодою або регульовану Угодою й Протоколом, якщо основна реєстрація 
належить їм спільно, і якщо країна походження, як визначено в Статті 1(3) Угоди, є однаковою для 
кожного з них. 

(2) [Двоє чи більше заявників, які подають заявки виключно згідно з Протоколом] Двоє чи 
більше заявників можуть спільно подавати міжнародну заявку, регульовану виключно Протоколом, якщо 
основна заявка була подана ними спільно або основна реєстрація належить їм спільно, і якщо кожний з 

                                                   
40  

Текст параграфа (1) Правила 7: “Якщо Учасник вимагає, коли його Відомство є Відомством походження й адреса власника 
знаходиться на території цього Учасника, щоб позначення, зроблені після міжнародної реєстрації, надавалися Міжнародному бюро 
вищезгаданим Відомством, він повинен повідомити цю вимогу Генеральному директору.”  
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них правомочний щодо Учасника, Відомство якого є Відомством походження, подавати міжнародну 
заявку відповідно до Статті 2(1) Протоколу. 

Правило 9 
Вимоги до міжнародної заявки 

(1) [Подання] Міжнародна заявка подається Міжнародному бюро Відомством походження. 

(2) [Формуляр і підпис]  

(а) Міжнародна заявка подається на офіційному формулярі в одному примірнику. 

(b) Міжнародна заявка підписується Відомством походження і, якщо цього вимагає Відомство 
походження, також заявником. Якщо Відомство походження не вимагає, щоб заявник 
підписував міжнародну заявку, але дозволяє заявнику також підписувати її, заявник може це 
зробити. 

(3) [Збори] Установлені збори, що застосовуються до міжнародної заявки, сплачуються так, як 
передбачено в Правилах 10, 34 і 35. 

(4) [Зміст міжнародної заявки]  

(а) Міжнародна заявка має містити або зазначати 

(i) ім'я (назву) заявника, наведену відповідно до Адміністративних інструкцій, 

(ii) адресу заявника, наведену відповідно до Адміністративних Інструкцій, 

(iii) ім'я й адресу представника, якщо він існує, наведені відповідно до Адміністративних 
інструкцій, 

(iv) якщо заявник бажає, згідно з Паризькою конвенцією з охорони промислової власності, 
скористатися перевагою пріоритету більш раннього подання, заяву про пріоритет 
цього більш раннього подання разом із зазначенням назви Відомства, до якого  було 
зроблене таке подання, дати, і, якщо це можливо, номера цього подання, і якщо більш 
раннє подання стосується не всіх товарів і послуг, наведених у міжнародній заявці, 
зазначення тих товарів і послуг,  яких стосується більш раннє подання, 

(vi) репродукцію знака, яка повинна поміщатися в квадраті, передбаченому на офіційному 
формулярі; ця репродукція повинна бути чіткою і, залежно від того, чи є репродукція в 
основній заявці або основній реєстрації чорно-білою чи кольоровою, повинна бути 
чорно-білою чи кольоровою, 

(vi) якщо заявник бажає, щоб знак вважався знаком зі стандартними символами, заяву про 
це, 

(vii) якщо колір заявлений як відмітна ознака знака в основній заявці або основній 
реєстрації, або якщо заявник бажає заявити колір як  відмітну ознаку знака, і знак, що 
міститься в основній заявці або основній реєстрації, є кольоровим, зазначення, що 
заявляється колір, і опис словами кольору чи сполучення заявлених кольорів, і якщо 
репродукція, надана відповідно до пункту (v), є чорно-білою, одну репродукцію знака в 
кольорі, 

(viibis) якщо знак, який є предметом основної заявки або основної реєстрації, 
складається з кольору чи сполучення кольорів як таких, зазначення про це, 

(viii) якщо основна заявка або основна реєстрація стосується тривимірного знака, 
зазначення "тривимірний знак", 

(ix) якщо основна заявка або основна реєстрація стосується звукового знака, зазначення 
"звуковий знак", 

(х) якщо основна заявка або основна реєстрація стосується колективного  знака чи знака 
сертифікації, чи гарантійного знака, зазначення про це, 

(xi) якщо основна заявка або основна реєстрація містить словесний опис знака і заявник 
бажає включити опис, або Відомство походження вимагає включення опису, цей  опис; 
якщо зазначений опис написаний не мовою міжнародної заявки, а іншою мовою, він 
наводиться мовою міжнародної заявки, 

(xii) якщо знак містить чи складається з тексту, літери якого не є латинськими літерами, 
або числа виражені не арабськими чи римськими цифрами, транслітерацію цього 
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тексту латинськими літерами й арабськими цифрами; транслітерація латинськими 
літерами повинна відповідати фонетиці мови міжнародної заявки, 

(xiii) назви товарів і послуг, на які поширюється міжнародна реєстрація знака, згруповані за 
відповідними класами Міжнародної класифікації товарів і послуг з номером класу 
перед кожною групою і представлені в порядку класів цієї Класифікації; товари і 
послуги описуються точними термінами, переважно з використанням слів, які 
містяться в Алфавітному списку зазначеної Класифікації; міжнародна заявка може 
містити обмеження списку товарів і послуг стосовно одного чи більше Учасників; 
обмеження стосовно кожного Учасника може бути різним, 

(xiv) суму сплачуваних зборів і спосіб оплати, або вказівки щодо внесення  необхідної суми 
зборів у дебет рахунка, відкритого в Міжнародному бюро, і ідентифікацію сторони, що 
здійснює оплату або дає вказівки, і 

(xv) зазначених Учасників,  

(b) Міжнародна заявка також може містити 

(i) якщо заявник є фізичною особою, зазначення держави, громадянином якої є заявник; 

(ii) якщо заявник є юридичною особою, зазначення правового  статусу цієї юридичної 
особи і держави, та, якщо це необхідно, територіальної одиниці в цій державі, згідно з 
законодавством якої згадана юридична особа була організована; 

(iii) якщо знак містить чи складається зі слова чи слів, які можуть бути перекладені, 
переклад цього слова чи слів французькою мовою, якщо міжнародна заявка 
регулюється виключно Угодою, або англійською, французькою та/чи іспанською 
мовами, якщо міжнародна заявка регулюється виключно Протоколом або регулюється  
Угодою й Протоколом; 

(iv) якщо заявник заявляє колір як відмітну ознаку знака, словесний опис кожного кольору 
й основних частин знака, які мають цей колір; 

(v) якщо заявник бажає відмовитися від охорони будь-якого елементу знака, зазначення 
цього факту та елементу чи елементів, від охорони яких він відмовляється. 

(5) [Додатковий зміст міжнародної заявки]  

(а) Міжнародна заявка, регульована виключно Угодою або Угодою й Протоколом, повинна 
містити номер і дату основної реєстрації та зазначати одне з нижченаведеного: 

(i) що заявник має промислову або комерційну установу, яка реально існує й діє на 
території Держави-учасника, Відомство якої є Відомством походження, або 

(ii) якщо заявник не має такої установи в будь-якій Державі-учаснику Угоди, що він має 
постійне місце проживання на території держави, Відомство якої є Відомством 
походження, або 

(iii) якщо заявник не має такої установи або постійного місця проживання на території 
будь-якої Держави-учасника Угоди, що він є громадянином держави, Відомство якої є 
Відомством походження. 

(b) Міжнародна заявка, регульована виключно Протоколом, повинна містити номер і дату 
основної заявки або основної реєстрації та зазначати одне чи більше з нижченаведеного:  

(i) якщо Учасник, Відомство якого є Відомством походження, є державою, що заявник є 
громадянином цієї держави; 

(ii) якщо Учасник, Відомство якого є Відомством походження, є організацією, назву 
Держави-члена цієї організації, громадянином якої є заявник; 

(iii) що заявник має постійне місце проживання на території Учасника, Відомство якого є 
Відомством походження; 

(iv) що заявник має промислову чи комерційну установу, яка реально існує й діє на 
території Учасника, Відомство якого є Відомством походження. 

(c) Якщо адреса заявника, надана відповідно до параграфа (4)(а)(ii), не знаходиться на 
території Учасника, Відомство якого є Відомством походження, і згідно з підпараграфом (a)(i) 
чи (ii) або підпараграфом (b)(iii) чи (iv) було зазначено, що заявник має постійне місце 
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проживання або установу на території цього Учасника, це постійне місце проживання чи 
адреса цієї установи вказується в міжнародній заявці. 

(d) Міжнародна заявка містить заяву Відомства походження, яка підтверджує 

(i) дату, коли Відомство походження одержало або, як передбачено в Правилі 11(1), 
вважається, що одержало, прохання заявника про подання міжнародної заявки до 
Міжнародного бюро, 

(ii) що заявник, зазначений у міжнародній заявці, є тим самим, що й заявник, зазначений в 
основній заявці, або власник, зазначений в основній реєстрації, залежно від обставин, 

(iii) що будь-яке зазначення, згадане в параграфі (4)(а)(viibis) - (xi), яке присутнє в 
міжнародній заявці, присутнє також в основній заявці або основній реєстрації, залежно 
від обставин, 

(iv) що знак, який є предметом міжнародної заявки, є тим самим, що й в основній заявці 
або основній реєстрації,  залежно від обставин, 

(v) що, якщо колір заявлений як відмітна ознака знака в основній заявці або основній 
реєстрації, та сама заява включена до міжнародної заявки, або, якщо колір заявлений 
як відмітна ознака знака в міжнародній заявці, але не заявлений в основній заявці або 
основній реєстрації, знак в основній заявці або основній реєстрації фактично містить 
заявлений колір чи сполучення кольорів, і 

(vi) що товари і послуги, зазначені в міжнародній заявці, відповідають   переліку товарів і 
послуг, які присутні в основній заявці або основній реєстрації, залежно від обставин. 

(e) Якщо міжнародна заявка ґрунтується на двох чи більше основних заявках або основних 
реєстраціях, заява, згадана в підпараграфі (d), вважається такою, що застосовується до всіх 
цих основних заявок або основних реєстрацій. 

(f) Якщо міжнародна заявка містить зазначення Учасника, який надав  повідомлення згідно з 
Правилом 7(2), міжнародна заявка повинна також містити заяву про намір використовувати 
знак на території цього Учасника; заява вважається частиною зазначення Учасника, який її 
вимагає, і, як того вимагає цей Учасник, 

(i) підписується самим заявником і складається на окремому офіційному формулярі, який 
додається до міжнародної заявки, або 

(ii) включається до міжнародної заявки. 

(g) Якщо міжнародна заявка містить зазначення Організації-учасника, вона також може містити 
такі зазначення: 

(i) коли заявник бажає заявити згідно з законом цієї Організації-учасника старшинство 
одного або кількох більш ранніх товарних знаків, зареєстрованих у Державі-члені або 
для Держави-члена цієї Організації, заяву про це з зазначенням Держави-члена чи 
Держав-членів, у яких або для яких зареєстрований більш ранній товарний знак, дати 
набрання чинності відповідної реєстрації, номера відповідної реєстрації та товарів і 
послуг, для яких зареєстрований більш ранній товарний знак. Такі зазначення повинні 
оформлятися на офіційному формулярі, який додається до міжнародної заявки; 

(ii) коли згідно з законом цієї Організації-учасника заявник повинен зазначити другу 
робочу мову для Відомства цієї Організації-учасника, на додачу до мови міжнародної 
заявки, зазначення цієї другої мови. 

Правило 10 
Збори за міжнародну заявку 

(1) [Міжнародні заявки, регульовані виключно Угодою] За міжнародну заявку, регульовану 
виключно Угодою, сплачують основний збір, додатковий збір і, де це необхідно, доплатний збір, 
зазначені в пункті 1 Шкали зборів. Ці збори сплачуються двома внесками, один раз на десять років. При 
сплаті другого внеску застосовується Правило 30. 

(2) [Міжнародні заявки, регульовані виключно Протоколом] За міжнародну заявку, регульовану 
виключно Протоколом, сплачується основний збір, додатковий збір та/або особливий збір і, де це 
необхідно, доплатний збір, встановлені або згадані в пункті 2 Шкали зборів. Ці збори сплачуються за 
десять років. 
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(3) [Міжнародні заявки, регульовані Угодою й Протоколом] За міжнародну заявку, регульовану 
Угодою й Протоколом, сплачуються основний збір, додатковий збір і, де це необхідно, особливий збір та 
доплатний збір, встановлені або згадані в пункті 3 Шкали зборів. Стосовно Учасників, зазначених 
відповідно до Угоди, застосовується параграф (1). Стосовно Учасників, зазначених відповідно до 
Протоколу, застосовується параграф (2). 

Правило 11 
Помилки, що не стосуються класифікації товарів і послуг або їхнього позначення 

(1) [Передчасне прохання, отримане Відомством походження]  

(а) Якщо Відомство походження одержало прохання про подання в Міжнародне бюро 
міжнародної заявки, регульованої виключно Угодою, до реєстрації знака, згаданого в цьому 
проханні, у реєстрі зазначеного Відомства, зазначене прохання вважається отриманим 
Відомством походження, для цілей Статті 3(4) Угоди, у день реєстрації знака в реєстрі 
зазначеного Відомства. 

(b) Відповідно до підпараграфа (c), якщо Відомство походження одержує прохання про подання 
в Міжнародне бюро міжнародної заявки, регульованої   Угодою і Протоколом, до реєстрації 
знака, згаданого в цьому проханні, у реєстрі зазначеного Відомства, міжнародна заявка 
вважається міжнародною заявкою, регульованою виключно Протоколом, і Відомство 
походження видаляє зазначення будь-якого Учасника, зв'язаного Угодою. 

(c) Якщо прохання, згадане в підпараграфі (b), супроводжується терміновим проханням про те, 
щоб міжнародна заявка вважалася міжнародною заявкою, регульованою Угодою і 
Протоколом, відразу після того, як знак зареєстрований у реєстрі Відомства походження, 
згадане Відомство не видаляє зазначення будь-якого Учасника, зв'язаного Угодою, і 
прохання про подання міжнародної заявки вважається отриманим зазначеним Відомством, 
для цілей Статті 3(4) Угоди і Статті 3(4) Протоколи, у день реєстрації знака в реєстрі 
зазначеного Відомства. 

(2) [Помилки, які повинні виправлятися заявником]  

(а) Якщо Міжнародне бюро вважає, що міжнародна заявка містить інші помилки, крім згаданих у 
параграфах (3), (4) і (6) і в Правилах 12 і 13, воно повідомляє заявника про помилку й у той 
самий час інформує Відомство походження. 

(b) Такі помилки можуть виправлятися заявником протягом трьох місяців з дати повідомлення 
Міжнародного бюро про помилку. Якщо помилка не виправлена протягом трьох місяців з 
дати повідомлення Міжнародного бюро про цю помилку, міжнародна заявка вважається 
відхиленою і Міжнародне бюро повідомляє відповідно й одночасно заявника і Відомство 
походження. 

(3) [Помилка, яка виправляється заявником або Відомством походження]  

(а) Незважаючи на параграф (2), якщо збори, що підлягають сплаті відповідно до Правила 10, 
були сплачені Міжнародному бюро Відомством походження і Міжнародне бюро вважає, що 
сума отриманих зборів є меншою за необхідну суму, воно повідомляє одночасно Відомство 
походження і заявника. У повідомленні вказується сума, якої бракує. 

(b) Сума, якої бракує, може бути сплачена Відомством походження або заявником протягом 
трьох місяців з дати повідомлення Міжнародного бюро. Якщо сума, якої бракує, не сплачена 
протягом трьох місяців з дати повідомлення Міжнародного бюро про помилку, міжнародна 
заявка вважається відхиленою й Міжнародне бюро повідомляє відповідно й одночасно 
Відомство походження і заявника. 

(4) [Помилки, які повинні виправлятися Відомством походження] 

(а) Якщо Міжнародне бюро 

(i) виявляє, що міжнародна заявка не відповідає вимогам Правила 2 або не була подана 
на офіційному формулярі, встановленому відповідно до Правила 9(2)(a), 

(ii) виявляє, що міжнародна заявка містить які-небудь помилки, згадані в Правилі 15(1), 

(iii) вважає, що міжнародна заявка містить помилки, які стосуються права заявника 
подавати міжнародну заявку, 

(iv) вважає, що міжнародна заявка містить помилки, які стосуються заяви Відомства 
походження, згаданої в Правилі 9(5)(d), 
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(v) [Вилучено] 

(vi) виявляє, що міжнародна заявка не підписана Відомством походження, або 

(vii) виявляє, що міжнародна заявка не містить дати й номера основної заявки або 
основної реєстрації, залежно від обставин, воно повідомляє Відомство походження й 
одночасно інформує заявника. 

(b) Такі помилки можуть виправлятися Відомством походження протягом трьох місяців з дати 
повідомлення Міжнародного бюро про помилку. Якщо помилка не виправлена протягом 
трьох місяців з дати повідомлення Міжнародного бюро про цю помилку, міжнародна заявка 
вважається відхиленою й Міжнародне бюро повідомляє відповідно й одночасно Відомство 
походження і заявника. 

(5) [Повернення зборів] Якщо відповідно до параграфів (2)(b), (3) або (4)(b) міжнародна заявка 
вважається відхиленою, Міжнародне бюро повертає будь-які збори, сплачені за цю заявку, стороні, що 
сплатила ці збори, за винятком суми, яка дорівнює половині основного збору, згаданого в пунктах 1.1.1, 
2.1.1 або 3.1.1 Шкали зборів. 

(6) [Інша помилка, що стосується зазначення Учасника згідно з Протоколом]  

(а) Якщо згідно зі Статтею 3(4) Протоколу міжнародна заявка отримана Міжнародним бюро 
протягом двомісячного періоду з дати отримання цієї міжнародної заявки Відомством 
походження, і Міжнародне бюро вважає, що заява про намір використовувати знак є 
необхідною відповідно до Правила 9(5)(f), але вона відсутня або не відповідає чинним 
вимогам, Міжнародне бюро негайно повідомляє відповідно й одночасно заявника і Відомство 
походження. 

(b) Заява про намір використовувати знак вважається отриманою Міжнародним бюро разом з 
міжнародною заявкою, якщо відсутня або виправлена заява отримана Міжнародним бюро 
протягом двомісячного періоду, згаданого в підпараграфі (a). 

(с) Міжнародна заявка вважається такою, що не містить зазначення Учасника, для якого 
потрібна заява про намір використовувати знак, якщо відсутня або виправлена заява 
отримана після двомісячного періоду, згаданого в підпараграфі (b). Міжнародне бюро 
повідомляє відповідно й одночасно заявника і Відомство походження, повертає будь-який 
збір за зазначення, який вже сплачений щодо цього Учасника, і повідомляє, що зазначення 
згаданого Учасника може бути здійснене як подальше зазначення згідно з Правилом 24, за 
умови, що таке зазначення супроводжується необхідною заявою. 

(7) [Міжнародна заявка, яка не вважається заявкою] Якщо міжнародна заявка подається 
Міжнародному бюро безпосередньо заявником або не відповідає вимозі, що застосовується відповідно 
до Правила 6(1), міжнародна заявка не вважається заявкою й повертається відправнику. 

Правило 12 
Помилки, що стосуються Класифікації товарів і послуг 

(1) [Пропозиція щодо Класифікації]  

(а) Якщо Міжнародне бюро вважає, що вимоги Правила 9(4)(а)(xiii) не виконуються, воно 
вносить свою власну пропозицію щодо класифікації й групування, і надсилає повідомлення 
про пропозицію Відомству походження й одночасно сповіщає заявника. 

(b) Повідомлення про пропозицію повинне також вказувати суму зборів, якщо вони є, яка 
підлягає сплаті внаслідок запропонованої класифікації й групування. 

(2) [Думка, що відрізняється від пропозиції] Відомство походження може повідомити 
Міжнародному бюро свою думку щодо запропонованої класифікації й групування протягом трьох місяців 
з дати повідомлення про пропозицію. 

(3) [Нагадування про пропозицію] Якщо протягом двох місяців з дати повідомлення, згаданого в 
параграфі (1)(a), Відомство походження не повідомило своєї думки щодо запропонованої класифікації й 
групування, Міжнародне бюро надсилає Відомству походження і заявнику повідомлення, що повторює 
пропозицію. Відправлення такого повідомлення не впливає на тримісячний період, вказаний у параграфі 
(2). 

(4) [Зняття пропозиції] Якщо у світлі думки, повідомленої згідно з параграфом (2), Міжнародне 
бюро знімає свою пропозицію, воно повідомляє Відомство походження відповідно й одночасно сповіщає 
заявника. 
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(5) [Зміна пропозиції] Якщо у світлі думки, повідомленої згідно з параграфом (2), Міжнародне 
бюро змінює пропозицію, воно повідомляє Відомство походження й одночасно сповіщає заявника про 
таку зміну та про будь-які наступні зміни суми, зазначеної згідно з параграфом (1)(b). 

(6) [Підтвердження пропозиції] Якщо, незважаючи на думку, згадану в параграфі (2), Міжнародне 
бюро підтверджує свою пропозицію, воно повідомляє Відомство походження відповідно й одночасно 
сповіщає заявника. 

(7) [Збори]  

(а) Якщо думка не була повідомлена Міжнародному бюро згідно з параграфом (2), сума, 
згадана в параграфі (1)(b), підлягає сплаті протягом чотирьох місяців з дати повідомлення, 
вказаного в параграфі (1)(а), і в випадку її несплати міжнародна заявка вважається 
відхиленою і Міжнародне бюро повідомляє Відомство походження відповідно й одночасно 
сповіщає заявника. 

(b) Якщо думка була повідомлена Міжнародному бюро згідно з параграфом (2), сума, згадана в 
параграфі (1)(b) або, де це застосовно, параграфі (5), підлягає сплаті протягом трьох місяців 
з дати повідомлення Міжнародного бюро про зміну чи підтвердження пропозиції відповідно 
до параграфа (5) чи (6), у залежності від обставин, і в випадку її несплати міжнародна заявка 
вважається відхиленою і Міжнародне бюро повідомляє Відомство походження відповідно й 
одночасно сповіщає заявника. 

(с) Якщо думка була повідомлена Міжнародному бюро згідно з параграфом (2) і якщо, у світлі 
цієї думки, Міжнародне бюро знімає свою пропозицію відповідно до параграфа (4), сума, 
згадана в параграфі (1)(b), не підлягає сплаті. 

(8) [Повернення зборів] Якщо відповідно до параграфа (7) міжнародна заявка вважається 
відхиленою, Міжнародне бюро повертає будь-які збори, сплачені за цю заявку, стороні, що сплатила ці 
збори, за винятком суми, яка дорівнює половині основного збору, вказаного в пунктах 1.1.1, 2.1.1 або 
3.1.1 Шкали зборів. 

(9) [Класифікація під час реєстрації] Залежно від відповідності міжнародної заявки іншим чинним 
вимогам, знак реєструється з класифікацією й групуванням, які Міжнародне бюро вважає правильними. 

Правило 13 
Помилки, що стосуються позначення товарів і послуг 

(1) [Повідомлення Міжнародного бюро про помилку Відомству походження] Якщо Міжнародне 
бюро вважає, що які-небудь з товарів і послуг позначені в міжнародній заявці терміном, який є занадто 
нечітким для цілей класифікації або незрозумілим чи лінгвістично неправильним, воно повідомляє 
Відомство походження відповідно й одночасно сповіщає заявника. У цьому самому повідомленні 
Міжнародне бюро може запропонувати заміну терміна або вилучення терміна. 

(2) [Час, відведений на виправлення помилки]  

(а) Відомство походження може висувати пропозицію про виправлення помилки протягом трьох 
місяців з дати повідомлення, згаданого в параграфі (1). 

(b) Якщо пропозиція з виправлення помилки, прийнятна для Міжнародного бюро, не висунута 
протягом періоду, вказаного в підпараграфі (a), Міжнародне бюро включає до міжнародної 
реєстрації термін так, як він зазначений у міжнародній заявці, за умови, що Відомство 
походження визначило клас, у якому класифікується такий термін; міжнародна реєстрація 
містить зауваження про те, що, на думку Міжнародного бюро, зазначений термін є занадто 
нечітким для цілей класифікації або незрозумілим чи лінгвістично неправильним, у 
залежності від обставин. Якщо клас не був визначений Відомством походження, Міжнародне 
бюро вилучає зазначений термін у службовому порядку і повідомляє Відомство походження 
відповідно й одночасно сповіщає заявника. 

Глава 3  Міжнародна реєстрація 

Правило 14 
Реєстрація знака в Міжнародному реєстрі 

(1) [Реєстрація знака в Міжнародному реєстрі] Якщо Міжнародне бюро визначає, що 
міжнародна заявка відповідає чинним вимогам, воно реєструє знак у Міжнародному реєстрі, повідомляє 
Відомства зазначених Учасників міжнародної реєстрації й інформує Відомство походження відповідно, і 
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надсилає свідоцтво власнику. Якщо Відомство походження бажає й відповідно сповістило про це 
Міжнародне бюро, свідоцтво надсилається власнику через Відомство походження. 

(2) [Зміст реєстрації]  Міжнародна реєстрація містить 

(i) усі дані, що містяться в міжнародній заявці, крім будь-якої вимоги пріоритету згідно з 
Правилом 9(4)(а)(iv), якщо дата більш раннього подання має термін більше шести місяців до 
дати міжнародної реєстрації, 

(ii) дату міжнародної реєстрації,  

(iii) номер міжнародної реєстрації, 

(iv) якщо знак може класифікуватися згідно з Міжнародною класифікацією зображувальних 
елементів, і якщо міжнародна заявка не містить заяви про те, що заявник бажає, щоб знак 
вважався знаком зі стандартними символами,  відповідні класифікаційні символи зазначеної 
Класифікації, визначені Міжнародним бюро, 

(v) примітку щодо кожного зазначеного Учасника про те, чи зазначений цей Учасник згідно з 
Угодою, чи Учасник зазначений згідно з Протоколом. 

(vi) зазначення, що додаються до міжнародної заявки відповідно до Правила 9(5)(g)(i), які 
стосуються Держави-члена чи Держав-членів у яких або для яких зареєстрований більш 
ранній товарний знак, для якого заявлено старшинство, дату набрання чинності реєстрації 
цього більш раннього товарного знаку та номер відповідної реєстрації. 

Правило 15 
Дата міжнародної реєстрації 

(1) [Помилки, що впливають на дату міжнародної реєстрації] Якщо міжнародна заявка, 
отримана Міжнародним бюро, не містить усіх нижченаведених елементів: 

(i) зазначень, що дозволяють установити особу заявника, і достатніх для того, щоб зв’язатися з 
заявником чи його представником, якщо такий існує, 

(ii) Учасників, що зазначені,  

(iii) репродукції знака, 

(iv) позначень товарів і послуг, для яких потрібна реєстрація знака, 

міжнародна реєстрація має дату, коли Міжнародним бюро був отриманий останній з відсутніх 
елементів, за умови, що, якщо останній з відсутніх елементів отриманий Міжнародним бюро протягом 
двомісячного граничного терміну, вказаного в Статті 3(4) Угоди і Статті 3(4) Протоколу, міжнародна 
реєстрація має дату, коли дефектна міжнародна заявка була отримана або, як передбачено в Правилі 
11(1), вважається отриманою Відомством походження. 

(2) [Дата міжнародної реєстрації в інших випадках] У будь-якому іншому випадку міжнародна 
реєстрація має дату, визначену у відповідності зі Статтею 3(4) Угоди і Статтею 3(4) Протоколу. 

Глава 4  Обставини Учасників, які впливають на міжнародну реєстрацію 

Правило 16 
Граничний термін повідомлення про попередню відмову на підставі заперечення 

(1) [Інформація, що стосується можливих заперечень]  

(а) Якщо Учасником була зроблена заява відповідно до Статті 5(2)(b) і (c), перше речення, 
Протоколу, Відомство цього Учасника, якщо стало очевидно стосовно даної міжнародної 
реєстрації, яка зазначає цього Учасника, що період заперечення закінчиться занадто пізно 
для попередньої відмови на підставі заперечення, щоб повідомити про це Міжнародне бюро 
протягом 18-місячного граничного терміну, згаданого в Статті 5(2)(b), повідомляє 
Міжнародному бюро номер цієї міжнародної реєстрації та ім'я власника. 

(b) Якщо під час повідомлення інформації, вказаної в підпараграфі (a), відомі дати початку й 
закінчення періоду заперечення, ці дати зазначаються в повідомленні. Якщо такі дати ще не 
відомі в цей час, вони повідомляються  Міжнародному бюро найпізніше одночасно з будь-
яким повідомленням про попередню відмову на підставі заперечення. 

(с) Якщо застосовується підпараграф (a) і Відомство, згадане в зазначеному підпараграфі, до 
закінчення 18-місячного граничного терміну, згаданого в цьому самому підпараграфі, 
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поінформувало Міжнародне бюро про те, що граничний термін подання заперечень 
закінчується протягом 30 днів до закінчення 18-місячного граничного терміну, і про 
можливість подання заперечень протягом цих 30 днів, попередня відмова на підставі 
заперечення, поданого протягом зазначених 30 днів, може бути повідомлена Міжнародному 
бюро протягом одного місяця з дати подання заперечення. 

(2) [Реєстрація й передача інформації] Міжнародне бюро реєструє в Міжнародному реєстрі 
інформацію, отриману згідно з параграфом (1), і передає цю інформацію власнику. 

Правило 17 
Попередня відмова і заява про надання охорони 

(1) [Повідомлення про попередню відмову]  

(а) Повідомлення про попередню відмову може включати заяву, що вказує підстави, на яких 
Відомство, що надало повідомлення, вважає, що охорону не можна надавати у відповідному 
Учаснику ("попередня відмова в службовому порядку"), або заяву, що охорону не можна 
надавати у відповідному Учаснику, тому що було подане заперечення ("попередня відмова 
на підставі заперечення"), або обидві заяви. 

(b) Повідомлення про попередню відмову стосується однієї міжнародної реєстрації, датується й 
підписується Відомством, яке його надає. 

(2) [Зміст повідомлення] Повідомлення про попередню відмову містить або зазначає 

(i) Відомство, яке надає повідомлення, 

(ii) номер міжнародної реєстрації, який переважно супроводжується іншими позначеннями, що 
дозволяють підтвердити ідентичність міжнародної реєстрації, такими як словесні елементи 
знака, номер основної заявки або основної реєстрації, 

(iii) [Вилучено] 

(iv) усі підстави, на яких ґрунтується попередня відмова, разом з посиланням на відповідні 
основні положення закону, 

(v) якщо підстави, на яких ґрунтується попередня відмова, стосуються знака, що був предметом 
заявки або реєстрації, і з яким знак, що є предметом міжнародної реєстрації, вступає в 
протиріччя, дату подання і номер заявки, дату пріоритету (якщо він існує), дату і номер 
реєстрації (якщо вони наявні), ім'я й адресу власника, і репродукцію попереднього знака, 
разом з переліком всіх або відповідних товарів і послуг у заявці або реєстрації попереднього 
знака, при цьому мається на увазі, що згаданий перелік може бути складений мовою 
зазначеної заявки або реєстрації, 

(vi) що підстави, на яких ґрунтується попередня відмова, впливають на всі товари і послуги, або 
зазначення товарів і послуг, на які впливає чи не впливає попередня відмова, 

(vii) граничний термін, прийнятний за цих обставин, для подання апеляції чи прохання про 
перегляд попередньої відмови в службовому порядку або попередньої відмови на підставі 
заперечення та, залежно від обставин, для подання відповіді на заперечення, переважно з 
зазначенням дати закінчення вказаного граничного терміну й органу, до якого повинне 
подаватися таке прохання про перегляд, апеляція чи відповідь, із зазначенням, якщо це 
необхідно, що прохання про перегляд, апеляція чи відповідь повинні подаватися через 
посередника представника, адреса якого знаходиться на території Учасника, Відомство 
якого оголосило відмову. 

(3) [Додаткові вимоги до повідомлення про попередню відмову на підставі заперечення] Якщо 
попередня відмова в охороні ґрунтується на запереченні або на запереченні та інших підставах, 
повідомлення повинне, крім відповідності вимогам, вказаним у параграфі (2), містити зазначення цього 
факту та ім'я й адресу подавця заперечення; однак, незважаючи на параграф (2)(v), Відомство, що 
надає повідомлення, повинне, якщо заперечення ґрунтується на знакові, який був предметом заявки або 
реєстрації, повідомити перелік товарів і послуг, на яких ґрунтується заперечення, і може, крім того, 
повідомити повний перелік товарів і послуг цієї більш ранньої заявки або реєстрації, що має на увазі, що 
зазначені переліки можуть складатися мовою більш ранньої заявки або реєстрації. 

(4) [Реєстрація; передача копій повідомлень] Міжнародне бюро реєструє попередню відмову в 
Міжнародному реєстрі разом з даними, що містяться в повідомленні, з зазначенням дати, коли 
повідомлення було відправлене або, згідно з Правилом 18(1)(d), вважається відправленим 
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Міжнародному бюро, і передає її копію Відомству походження, якщо це Відомство поінформувало 
Міжнародне бюро, що воно бажає отримувати такі копії, і одночасно власнику. 

(5) [Підтвердження або скасування попередньої відмови] 

(а) Відомство, що надіслало Міжнародному бюро повідомлення про попередню відмову, після 
закінчення всіх процедур у зазначеному Відомстві, які стосуються охорони знака, посилає 
Міжнародному бюро заяву, яка зазначає  

(i) що в охороні знака відмовлено у відповідному Учаснику для всіх товарів і послуг, чи 

(ii) що знак охороняється у відповідному Учаснику для всіх потрібних товарів і послуг, чи 

(iii) товари і послуги, для яких знак охороняється у відповідному Учаснику. 

(b) Якщо після відправлення заяви відповідно до підпараграфа (a) подальше рішення впливає 
на охорону знака, Відомство, в тій мірі, в якій воно знає про це рішення, надсилає 
Міжнародному бюро додаткову заяву, яка зазначає товари і послуги, для яких знак 
охороняється у відповідному  Учаснику.

41
 

(с) Міжнародне бюро реєструє будь-яку заяву, отриману відповідно до підпараграфа (a) чи (b), у 
Міжнародному реєстрі й передає її копію власнику. 

(d) Відомство Учасника може в заяві повідомити Генерального директора, що відповідно до 
закону зазначеного Учасника,  

(і) будь-яка попередня відмова, про яку було сповіщене Міжнародне бюро, підлягає 
перегляду вказаним Відомством, незалежно від того, чи вимагав  такого перегляду 
власник, чи ні, і 

(ii) рішення, прийняте з зазначеного перегляду, може бути предметом подальшої апеляції 
або перегляду в Відомстві. 

Якщо застосовується ця заява і Відомство не уповноважене повідомляти про зазначене 
рішення безпосередньо власнику відповідної міжнародної реєстрації, Відомство, 
незважаючи на те, що всі процедури в указаному Відомстві, які стосуються охорони знака, 
можливо, не були закінчені, надсилає заяву, згадану в підпараграфі (a), до Міжнародного 
бюро негайно після зазначеного рішення. Будь-яке подальше рішення, яке впливає на 
охорону знака, надсилається Міжнародному бюро відповідно до підпараграфа (b). 

(e) Відомство Учасника може в заяві повідомити Генерального директора, що відповідно до 
закону зазначеного Учасника будь-яка попередня відмова в службовому порядку, про яку 
було сповіщено Міжнародне бюро,  не підлягає перегляду згаданим Відомством. Якщо 
застосовується ця заява, будь-яке повідомлення в службовому порядку згаданого Відомства 
про попередню відмову вважається таким, що включає заяву відповідно до підпараграфа 
(a)(i)  чи (iii). 

(6) [Заява про надання охорони]  

(a) Відомство, що не надало повідомлення про попередню відмову, може протягом періоду, 
який застосовується згідно зі Статтею 5(2) Угоди або Статтею 5(2)(а) чи (b) Протоколу, 
надіслати Міжнародному бюро будь-що з нижченаведеного: 

(i) заяву про те, що всі процедури у Відомстві закінчилися, і що Відомство вирішило 
надати охорону знаку, який є предметом міжнародної реєстрації; 

(ii) заяву про те, що експертиза в службовому порядку закінчилася і що Відомство не 
виявило жодних підстав для відмови, але що охорона знака  все ще є предметом 
заперечень або зауважень з боку третіх осіб, із зазначенням дати, до якої такі 
заперечення можуть подаватися; 

                                                   
41 Пояснювальне тлумачення, схвалене Асамблеєю Мадридського Союзу: “Посилання в Правилі 17(5)(b) на подальше рішення, яке 
впливає на охорону товарного знака, включає також випадок, коли це подальше рішення прийняте Відомством, наприклад, у випадку 
restitutio in integrum (відновлення початкового правового положення), незважаючи на те, що Відомство вже заявило, що процедури у 
Відомстві були закінчені.” 
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(iii) якщо була відправлена заява відповідно до пункту (ii), додаткову заяву про те, що 
період заперечень закінчився без подання будь-яких заперечень чи зауважень, і що 
Відомство вирішило надати охорону знаку, який є предметом міжнародної реєстрації.

42 

(b) Міжнародне бюро реєструє будь-яку заяву, отриману згідно з підпараграфом (a), у 
Міжнародному реєстрі й передає копію власнику. 

Правило 18 
Неправильно оформлені повідомлення про попередню відмову 

(1) [Учасник, зазначений згідно з Угодою]  

(a) Повідомлення про попередню відмову, передане Відомством Учасника, зазначеного згідно з 
Угодою, не вважається Міжнародним бюро повідомленням 

(і) якщо воно не містить номера міжнародної реєстрації, якщо інші позначення, які 
містяться в повідомленні, не дозволяють ідентифікувати міжнародну реєстрацію, якої 
стосується  попередня відмова, 

(ii) якщо воно не зазначає підстав для відмови, чи 

(iii) якщо воно надіслане Міжнародному бюро занадто пізно, тобто, якщо воно надіслане 
після закінчення одного року з дати здійснення запису про міжнародну реєстрацію або 
запису про зазначення, зробленого після міжнародної реєстрації, що має на увазі, що 
вказана дата є такою самою, що й дата відправлення повідомлення про міжнародну 
реєстрацію або зазначення, зробленого пізніше. 

(b) Якщо застосовується підпараграф (a), Міжнародне бюро, незважаючи на це, передає копію 
повідомлення власнику, повідомляє одночасно власнику й Відомству, яке надіслало 
повідомлення, що Міжнародне бюро не вважає повідомлення про попередню відмову 
повідомленням, і вказує причини цього. 

(с) Якщо повідомлення 

(і) не підписане від імені Відомства, яке його передало, або іншим чином не відповідає 
вимогам Правила 2 чи вимогам, що застосовуються згідно з Правилом 6(2), 

(ii) не містить, якщо це необхідно, деталей знака, з якими знак, що є предметом 
міжнародної реєстрації, знаходиться в протиріччі (Правило 17(2)(v) і (3)), 

(iii) не відповідає вимогам Правила 17(2)(vi),  

(iv) не відповідає вимогам Правила 17(2)(vii), чи  

(v) [Вилучено] 

(vi) не містить, якщо це необхідно, імені й адреси подавця заперечення і позначення 
товарів і послуг, на яких ґрунтується заперечення (Правило 17(3)), 

Міжнародне бюро, крім випадків, коли застосовується підпараграф (d), все-таки реєструє 
попередню відмову в Міжнародному реєстрі. Міжнародне бюро пропонує Відомству, яке повідомило про 
попередню відмову, надіслати виправлене повідомлення протягом двох місяців з моменту пропозиції й 
передає власнику копії неправильного повідомлення і пропозиції, надісланої відповідному Відомству. 

(d) Якщо повідомлення не відповідає вимогам Правила 17(2)(vii), попередня відмова не 
реєструється в Міжнародному реєстрі. Якщо, однак, виправлене повідомлення надіслане 
протягом граничного терміну, згаданого в підпараграфі (c), воно вважається, для цілей 
Статті 5 Угоди, відправленим Міжнародному бюро в день, коли йому було відправлено 
неправильне повідомлення. Якщо повідомлення не виправлене таким чином, воно не 
вважається повідомленням про попередню відмову. В останньому випадку Міжнародне 
бюро повідомляє одночасно власнику й Відомству, яке надіслало повідомлення, що 
Міжнародне бюро не вважає повідомлення про попередню відмову повідомленням, і вказує 
причини цього. 

(е) Будь-яке виправлене повідомлення, якщо чинний закон дозволяє це, зазначає новий 
граничний термін, прийнятний за цих обставин, для подання апеляції або прохання про 
перегляд попередньої відмови в службовому порядку чи попередньої відмови на підставі 

                                                   
42 Пояснювальне тлумачення, схвалене Асамблеєю Мадридського Союзу: “Посилання в Правилі 17(6)(a)(ii) та (iii) на зауваження з боку 
третіх сторін застосовуються тільки до тих Учасників, законодавство яких передбачає такі зауваження.”  
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заперечення, і, залежно від обставин, для подання відповіді на заперечення, переважно з 
зазначенням дати закінчення згаданого граничного терміну. 

(f) Міжнародне бюро передає копію будь-якого виправленого повідомлення власнику. 

(2) [Учасник, зазначений згідно з Протоколом]  

(а) Параграф (1) також застосовується у випадку повідомлення про попередню відмову, 
наданого Відомством Учасника, зазначеного згідно з Протоколом, що має на увазі, що 
граничним терміном, згаданим у параграфі (1)(а)(iii), є граничний термін, який застосовується 
відповідно до Статті 5(2)(a), (b) чи (c) Протоколу. 

(b) Параграф (1)(а) застосовується для визначення того, чи дотримано граничного терміну, до 
закінчення якого Відомство відповідного Учасника повинне надати Міжнародному бюро 
інформацію, згадану в Статті 5(2)(c)(і) Протоколу. Якщо така інформація надана після 
закінчення цього граничного терміну, вона вважається ненаданою, і Міжнародне бюро 
повідомляє про це  відповідному Відомству. 

(с) Якщо повідомлення про попередню відмову на підставі заперечення надано відповідно до 
Статті 5(2)(c)(ii) Протоколу, без дотримання вимог Статті 5(2)(c)(i) Протоколу, воно не 
вважається повідомленням про попередню відмову. У такому випадку Міжнародне бюро все-
таки передає копію повідомлення власнику і повідомляє одночасно власнику й Відомству, 
яке надіслало повідомлення, що Міжнародне бюро не вважає повідомлення про попередню 
відмову повідомленням, і вказує причини цього. 

Правило 19 
Анулювання в зазначених учасниках 

(1) [Зміст повідомлення про анулювання] Якщо дія міжнародної реєстрації анулюється в 
зазначеному Учаснику відповідно до Статті 5(6) Угоди або Статті 5(6) Протоколу, і анулювання більше 
не підлягає апеляції, Відомство Учасника, компетентний орган якого прийняв рішення про анулювання, 
повідомляє Міжнародне бюро відповідно. Повідомлення містить або зазначає 

(і) орган влади, що прийняв рішення про анулювання, 

(ii) ту обставину, що анулювання більше не підлягає апеляції, 

(iii) номер міжнародної реєстрації, 

(iv) ім'я (назву) власника, 

(v) якщо анулювання не стосується всіх товарів і послуг, ті з них,  щодо яких було прийняте 
рішення про анулювання, або ті, щодо яких  рішення про анулювання не було прийняте, і 

(vi) дату прийняття рішення про анулювання і, якщо це можливо, дату набрання ним чинності. 

(2) [Реєстрація анулювання та інформування власника й відповідного Відомства] Міжнародне 
бюро реєструє анулювання в Міжнародному реєстрі разом з даними, що містяться в повідомленні про 
анулювання, і відповідно інформує власника. Міжнародне бюро також інформує Відомство, яке 
передало повідомлення про анулювання, про дату реєстрації анулювання в Міжнародному реєстрі, якщо 
це Відомство попросило про те, щоб йому надавали таку інформацію. 

Правило 20 
Обмеження права розпорядження власника  

(1) [Передача інформації]  

(а) Власник міжнародної реєстрації або Відомство Учасника власника може поінформувати 
Міжнародне бюро, що право власника розпоряджатися міжнародною реєстрацією було 
обмежене, і, якщо це доречно, вказати відповідних Учасників. 

(b) Відомство будь-якого зазначеного Учасника може поінформувати Міжнародне бюро, що 
право розпорядження власника було обмежене щодо міжнародної реєстрації на території 
цього Учасника. 

(с) Інформація, надана відповідно до підпараграфа (a) чи (b), складається з короткого викладу 
основних обставин, які стосуються обмеження. 

(2) [Часткове або повне скасування обмеження] Якщо Міжнародне бюро було сповіщене про 
обмеження права розпорядження власника відповідно до параграфа (1), сторона, що передала 



 350 

інформацію, також інформує Міжнародне бюро про будь-яке часткове або повне скасування цього 
обмеження. 

(3) [Реєстрація] Міжнародне бюро реєструє інформацію, передану відповідно до параграфів (1) і 
(2), у Міжнародному реєстрі й інформує відповідно власника,  відповідних зазначених Учасників і, якщо 
інформація передавалася Відомством, це Відомство. 

Правило 20bis 
Ліцензії 

(1) [Прохання про реєстрацію ліцензії]  

(а) Прохання про реєстрацію ліцензії подається Міжнародному бюро на відповідному 
офіційному формулярі власником або, якщо Відомство допускає таке подання, Відомством 
Учасника власника або Відомством Учасника, щодо якого надається ліцензія. 

(b) Прохання зазначає 

(і) номер відповідної міжнародної реєстрації,  

(ii) ім'я (назву) власника, 

(iii) ім'я (назву) й адресу ліцензіата, наведені відповідно до Адміністративних інструкцій, 

(iv) зазначених Учасників, щодо яких надається ліцензія, 

(v) що ліцензія надається на всі товари і послуги, на які поширюється міжнародна 
реєстрація, або товари і послуги, на які надається ліцензія, згруповані за відповідними 
класами Міжнародної класифікації товарів і послуг. 

(с) Прохання також може зазначати 

(і) якщо ліцензіат є фізичною особою, державу, громадянином якої є ліцензіат, 

(ii) якщо ліцензіат є юридичною особою, правовий статус цієї юридичної особи і державу 
та, якщо необхідно, територіальну одиницю в цій Державі, згідно з законодавством 
якої була організована згадана юридична особа, 

(iii) що ліцензія стосується тільки частини території згаданого зазначеного Учасника, 

(iv) якщо ліцензіат має представника, ім'я й адресу представника, наведені відповідно до 
Адміністративних інструкцій, 

(v) якщо ліцензія є виключною ліцензією або єдиною ліцензією, цю обставину,
43

 

(vi) якщо це необхідно, термін дії ліцензії. 

(d) Прохання підписується власником або Відомством, через яке воно подається. 

(2) [Неправильно оформлене прохання] (а) Якщо прохання про реєстрацію ліцензії не відповідає 
вимогам параграфа (1)(а), (b) і (d), Міжнародне бюро повідомляє про це власника і, якщо прохання 
подавалося Відомством, це Відомство. 

(b) Якщо помилка не виправлена протягом трьох місяців з дати повідомлення Міжнародного 
бюро про помилку, прохання вважається відхиленим і Міжнародне бюро повідомляє 
відповідно й одночасно власника і, якщо прохання подавалося Відомством, це Відомство, і 
повертає будь-які сплачені збори за винятком суми, що дорівнює половині відповідних 
зборів, згаданих у пункті 7 Шкали зборів, стороні, що сплатила ці збори. 

(3) [Реєстрація й повідомлення] Якщо прохання відповідає вимогам параграфа (1)(a), (b) і (d), 
Міжнародне бюро реєструє ліцензію в Міжнародному реєстрі разом з інформацією, що міститься в 
проханні, повідомляє відповідно Відомства зазначених Учасників, щодо яких надається ліцензія, і 
одночасно інформує власника і, якщо прохання подавалося Відомством, це Відомство. 

(4) [Виправлення або анулювання реєстрації ліцензії] Параграфи від (1) до (3) застосовуються з 
відповідними змінами до прохання про виправлення або анулювання реєстрації ліцензії. 

(5) [Заява про те, що реєстрація даної ліцензії є недійсною]  

                                                   
43 Пояснювальне тлумачення, схвалене Асамблеєю Мадридського Союзу: “Якщо прохання про реєстрацію ліцензії не включає 
зазначення, передбачене в Правилі 20bis(1)(c)(v), що ліцензія є виключною або єдиною, можна вважати, що ліцензія є невиключною.”  
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(а) Відомство зазначеного Учасника, який сповіщений Міжнародним бюро про реєстрацію 
ліцензії стосовно цього Учасника, може заявити, що така реєстрація є недійсною в згаданому 
Учаснику. 

(b) Заява, згадана в підпараграфі (a), вказує 

(і) причини, з яких реєстрація ліцензії є недійсною, 

(ii) якщо заява не стосується всіх товарів і послуг, на які поширюється ліцензія, ті з них, 
яких стосується заява, або ті, яких не стосується заява, 

(iii) відповідні основні положення закону, і 

(iv) чи може така заява підлягати перегляду або апеляції. 

(с) Заява, згадана в підпараграфі (a), надсилається Міжнародному бюро до закінчення 18 
місяців з дати відправлення відповідному Відомству повідомлення, згаданого в параграфі 
(3). 

(d) Міжнародне бюро реєструє в Міжнародному реєстрі будь-яку заяву, зроблену відповідно до 
підпараграфа (c), і повідомляє відповідно сторону (власника або Відомство), яка подала 
прохання про реєстрацію ліцензії. 

(е) Будь-яке остаточне рішення, яке стосується заяви, зробленої відповідно до підпараграфа 
(c), повинне повідомлятися Міжнародному бюро, яке реєструє його в Міжнародному реєстрі і 
повідомляє відповідно сторону (власника або Відомство), яка подала прохання про 
реєстрацію ліцензії. 

(6) [Заява про те, що реєстрація ліцензій у Міжнародному реєстрі є недійсною в Учасника]  

(а) Відомство Учасника, законодавство  якого не передбачає реєстрації ліцензій на товарний 
знак, може повідомити Генеральному директору, що реєстрація ліцензій у Міжнародному 
реєстрі є недійсною в цьому Учаснику. 

(b) Відомство Учасника, законодавство якого передбачає реєстрацію ліцензій на товарний знак, 
може до дати, коли це Правило набирає чинності, або дати, коли згаданий Учасник зв'язує 
себе зобов'язаннями Угоди або Протоколу, повідомити Генеральному директору, що 
реєстрація ліцензій у Міжнародному реєстрі є недійсною в цьому Учаснику. Таке 
повідомлення може бути скасоване в будь-який час.

44 

 

Правило 21 
Заміна національної або регіональної реєстрації міжнародною реєстрацією 

(1) [Повідомлення] Якщо у відповідності зі Статтею 4bis(2) Угоди або Статтею 4bis(2) Протоколу 
Відомство зазначеного Учасника внесло запис до свого Реєстру, після прохання, поданого до цього 
Відомства безпосередньо власником, що національна або регіональна реєстрація була замінена 
міжнародною реєстрацією, це Відомство повідомляє Міжнародне бюро відповідно. Таке повідомлення 
зазначає 

(і) номер відповідної міжнародної реєстрації, 

(ii) якщо заміна стосується тільки одного або деяких товарів і послуг, перелічених у міжнародній 
реєстрації, ці товари і послуги, і 

(iii) дату й номер подання заявки, дату й номер реєстрації і, якщо вона існує, дату пріоритету 
національної або регіональної реєстрації, яка була замінена міжнародною реєстрацією. 

(2) [Реєстрація] Міжнародне бюро реєструє зазначення, надані відповідно до параграфа (1), у 
Міжнародному реєстрі і повідомляє власнику відповідно. 

                                                   
44

 Пояснювальне тлумачення, схвалене Асамблеєю Мадридського Союзу: “Підпараграф (a) Правила 20bis(6) стосується випадку 
повідомлення Учасника, законодавство якого не передбачає реєстрації ліцензій на товарний знак; таке повідомлення може бути 
зроблене в будь-який час; підпараграф (b), з іншого боку, стосується випадку повідомлення Учасника, законодавство якого передбачає 
реєстрацію ліцензій на товарний знак, але який у даний час не може ввести в дію реєстрацію ліцензії в Міжнародному Реєстрі; це 
останнє повідомлення, яке може бути скасоване в будь-який час, може бути зроблене тільки до набрання чинності цим Правилом або до 
того, як Учасник зв'яже себе зобов'язаннями Угоди або Протоколу.”  
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Правило 21bis 
Інші обставини, які стосуються заявлення старшинства  

(1) [Остаточна відмова в заявленні старшинства] Якщо заявлення старшинства було 
зареєстроване в Міжнародному реєстрі стосовно зазначення Організації-учасника, Відомство цієї 
Організації повідомляє Міжнародному бюро про будь-яке остаточне рішення про відмову, повну або 
часткову, у визнанні дійсності такого заявлення.  

(2) [Старшинство, заявлене після міжнародної реєстрації] Якщо власник міжнародної 
реєстрації, яка зазначає Організацію-учасника, згідно з законом такої Організації-учасника заявив 
безпосередньо Відомству цієї Організації старшинство одного або кількох більш ранніх товарних знаків, 
зареєстрованих у Державі-члені або для Держави-члена цієї Організації, і якщо таке заявлення було 
прийняте відповідним Відомством, це Відомство повідомляє про це Міжнародне бюро. 

Таке повідомлення зазначає: 

(i) номер відповідної міжнародної реєстрації, і  

(ii) Державу-члена або Держави-члени, у яких або для яких зареєстрований більш ранній 
товарний знак, разом з датою набрання чинності реєстрації цього більш раннього товарного 
знаку і номером відповідної реєстрації. 

(3) [Інші рішення, які впливають на заявлення старшинства] Відомство Організації-учасника 
повідомляє Міжнародне бюро про будь-яке подальше остаточне рішення, включаючи відкликання і 
скасування, яке впливає на заявлення старшинства, зареєстроване в Міжнародному реєстрі. 

(4) [Реєстрація в Міжнародному реєстрі] Міжнародне бюро реєструє в Міжнародному реєстрі 
інформацію, повідомлену згідно з параграфами (1) - (3). 

Правило 22 
Призупинення дії основної заявки, реєстрації на основі неї або основної реєстрації 

(1) [Повідомлення про призупинення дії основної заявки, реєстрації на основі неї або основної 
реєстрації] 

(а) Якщо застосовуються Стаття 6(3) і (4) Угоди або Стаття 6(3) і (4) Протоколу, або обидві 
статті, Відомство походження повідомляє Міжнародне бюро відповідно і зазначає 

(i) номер міжнародної реєстрації,  

(ii) ім'я (назву) власника, 

(iii) обставини і рішення, що впливають на основну реєстрацію, або, якщо відповідна 
міжнародна реєстрація ґрунтується на основній заявці,  реєстрація якої не відбулася, 
обставини і рішення, що впливають на основну заявку, або, якщо міжнародна 
реєстрація ґрунтується на основній заявці,  реєстрація якої відбулася, обставини і 
рішення, що впливають на цю реєстрацію, і дату набрання чинності цими обставинами 
і рішеннями, і 

(iv) якщо згадані обставини і рішення впливають на міжнародну реєстрацію тільки щодо 
деяких товарів і послуг, ті товари і послуги, яких стосуються обставини і рішення, або 
ті з них, яких не стосуються обставини і рішення. 

(b) Якщо судовий процес, згаданий у Статті 6(4) Угоди, або судовий розгляд, згаданий у пункті 
(i), (ii) чи (iii) Статті 6(3) Протоколу, почалися до закінчення п'ятирічного періоду, але до 
закінчення цього періоду не призвели до остаточного рішення, згаданого в Статті 6(4) Угоди, 
або до остаточного рішення, згаданого в другому реченні Статті 6(3) Протоколу, або до 
скасування чи відмови, згаданих у третьому реченні Статті 6(3) Протоколу, Відомство 
походження, якщо воно знає про це, якнайшвидше після закінчення зазначеного періоду 
повідомляє Міжнародне бюро відповідно, 

(с) Відразу після того, як у судовому процесі або судовому розгляді, згаданих у підпараграфі 
(b), винесене остаточне рішення, зазначене в Статті 6(4) Угоди, остаточне рішення, 
зазначене в другому реченні Статті 6(3) Протоколу, або оголошене скасування чи відмова, 
згадані в третьому реченні Статті 6(3) Протоколу, Відомство походження, якщо воно знає 
про це, негайно повідомляє Міжнародне бюро відповідно і надає зазначення, згадані в 
підпараграфі (a)(і) - (iv). 

(2) [Реєстрація і передача повідомлення; скасування міжнародної реєстрації]  
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(а) Міжнародне бюро реєструє будь-яке повідомлення, згадане в параграфі (1), у Міжнародному 
реєстрі і передає копії повідомлення Відомствам зазначених Учасників і власнику. 

(b) Якщо будь-яке повідомлення, згадане в параграфі (1)(а) чи (c), вимагає анулювання 
міжнародної реєстрації і відповідає вимогам цього параграфа, Міжнародне бюро анулює, у 
припустимому ступені, міжнародну реєстрацію в Міжнародному реєстрі. 

(с) Якщо міжнародна реєстрація була анульована в Міжнародному реєстрі відповідно до 
підпараграфа (b), Міжнародне бюро повідомляє Відомствам зазначених Учасників і власнику 
нижченаведене: 

(і) дату анулювання міжнародної реєстрації в Міжнародному реєстрі; 

(ii) якщо анулювання стосується всіх товарів і послуг, цю обставину; 

(iii) якщо анулювання стосується тільки деяких товарів і послуг, товари і послуги, 
зазначені відповідно до параграфа (1)(а)(iv). 

Правило 23 
Поділ чи об'єднання основних заявок, реєстрацій  на основі них або основних реєстрацій 

(1) [Повідомлення про поділ основної заявки чи об'єднання основних заявок] 

Якщо протягом п'ятирічного періоду, згаданого в Статті 6(3) Протоколу, основна заявка 
розділяється на дві чи більше заявки, або кілька основних заявок об'єднуються в одну заявку, Відомство 
походження повідомляє Міжнародне бюро відповідно і зазначає 

(і) номер міжнародної реєстрації або, якщо міжнародна реєстрація ще не відбулася, номер 
основної заявки, 

(ii) ім'я (назву) власника або заявника, 

(iii) номер кожної заявки, яка є наслідком поділу, або номер заявки, яка є наслідком об'єднання. 

(2) [Реєстрація і повідомлення Міжнародного бюро] 

Міжнародне бюро реєструє повідомлення, згадане в параграфі (1), у Міжнародному реєстрі й 
повідомляє Відомства зазначених Учасників і одночасно власника. 

(3) [Поділ чи об'єднання реєстрацій на основі основних заявок або основних реєстрацій] 

Параграфи (1) і (2) застосовуються, з відповідними змінами, до поділу будь-якої реєстрації чи 
об'єднання будь-яких реєстрацій на основі основної заявки чи заявок протягом п'ятирічного періоду, 
згаданого в Статті 6(3) Протоколу, і до поділу основної реєстрації чи об'єднання основних реєстрацій 
протягом п'ятирічного періоду, згаданого в Статті 6(3) Угоди і в Статті 6(3) Протоколу. 

Глава 5  Подальші зазначення; зміни 

Правило 24 
Зазначення після міжнародної реєстрації 

(1) [Право]  

(а) Учасник може бути об'єктом зазначення, зробленого після міжнародної реєстрації (яке 
надалі називається "подальше зазначення"), якщо під час цього зазначення власник виконує 
умови відповідно до Статті 1(2) і 2 Угоди чи відповідно до Статті 2 Протоколу, щоб бути 
власником міжнародної реєстрації. 

(b) Якщо Учасник власника зв'язаний Угодою, власник може зазначати згідно з Угодою будь-
якого Учасника, зв'язаного Угодою. 

(с) Якщо Учасник власника зв'язаний Протоколом, власник може зазначати згідно з Протоколом 
будь-якого Учасника, зв'язаного Протоколом, за умови, що обидва згаданих Учасника не 
зв'язані Угодою. 

(2) [Подання; формуляр і підпис] (а) Подальше зазначення подається Міжнародному бюро 
власником або Відомством Учасника власника; однак, 

(i) якщо застосовується Правило 7(1), яке діяло до 4 жовтня 2001 р., воно подається 
Відомством походження; 
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(ii) якщо будь-який з Учасників зазначений згідно з Угодою, подальше зазначення подається 
Відомством Учасника власника. 

(iii) якщо застосовується параграф (7), подальше зазначення внаслідок переоформлення заявки 
подається Відомством Організації-учасника. 

(b) Подальше зазначення подається на офіційному формулярі в одному екземплярі. Якщо воно 
подається власником, воно підписується власником. Якщо воно подається Відомством, воно 
підписується цим Відомством і, якщо цього вимагає Відомство, також власником. Якщо воно 
подається Відомством і це Відомство, не вимагаючи, щоб власник також підписував його, 
дозволяє власнику також підписувати його, власник може це зробити. 

(3) [Зміст] 

(а) З урахуванням параграфа (7)(b) подальше зазначення містить або зазначає 

(і) номер відповідної міжнародної реєстрації,  

(ii) ім'я (назву) й адресу власника,  

(iii) Учасника, який зазначається, 

(iv) якщо подальше зазначення стосується всіх товарів і послуг, перелічених у відповідній 
міжнародній реєстрації, цю обставину, або, якщо подальше зазначення стосується 
тільки частини товарів і послуг, перелічених у відповідній міжнародній  реєстрації, ці 
товари і послуги, 

(v) суму сплачуваних зборів і спосіб оплати, або вказівки внести необхідну суму зборів у 
дебет рахунка, відкритого в Міжнародному бюро, і ідентифікацію сторони, яка здійснює 
оплату або дає вказівки, і 

(vi) якщо подальше зазначення подається Відомством, дату його одержання цим 
Відомством. 

(b) Якщо подальше зазначення стосується Учасника, який надав повідомлення відповідно до 
Правила 7(2), це подальше зазначення також містить заяву про намір використовувати знак 
на території цього Учасника; заява, як вимагає зазначений Учасник, 

(і) підписується самим власником і оформляється на окремому офіційному формулярі, 
що додається до подальшого зазначення, або 

(ii) включається до подальшого зазначення. 

(с) Подальше зазначення може також містити 

(і) позначення і переклад чи переклади, залежно від обставин, згадані в Правилі 9(4)(b), 

(ii) прохання, щоб подальше зазначення лишалося чинним після реєстрації зміни або 
анулювання, що стосуються відповідної міжнародної реєстрації, чи після продовження 
міжнародної реєстрації. 

(iii) якщо подальше зазначення стосується Організації-учасника, зазначення, згадані у 
Правилі 9(5)(g)(i), які оформляються на окремому офіційному формулярі, що 
додається до подальшого зазначення, і зазначення у Правилі 9(5)(g)(ii). 

(d) Якщо міжнародна реєстрація ґрунтується на основній заявці, до подальшого зазначення 
згідно з Угодою додається заява, підписана Відомством походження, яка підтверджує, що 
згадана заявка призвела до реєстрації, і зазначає дату й номер цієї реєстрації, якщо така 
заява ще не була отримана Міжнародним бюро. 

(4) [Збори] 

За подальше зазначення сплачуються збори, визначені або згадані в пункті 5 Шкали зборів. 

(5) [Помилки] 

(а) Якщо подальше зазначення не відповідає чинним вимогам, то згідно з параграфом (10) 
Міжнародне бюро повідомляє про це власника і, якщо подальше зазначення подавалося 
Відомством, це Відомство. 

(b) Якщо помилка не виправлена протягом трьох місяців з дати повідомлення Міжнародного 
бюро про помилку, подальше зазначення вважається відхиленим, і Міжнародне бюро 
повідомляє відповідно й одночасно власника і, якщо подальше зазначення подавалося 
Відомством, це Відомство, і повертає будь-які сплачені збори за винятком суми, що 
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дорівнює половині основного збору, згаданого в пункті 5.1 Шкали зборів, стороні, яка 
сплатила ці збори. 

(с) Незважаючи на підпараграфи (a) і (b), якщо вимоги параграфа (1)(b) чи (c) не виконуються 
стосовно одного чи більше зазначених Учасників, вважається, що подальше зазначення не 
містить зазначення цих Учасників, і будь-які додаткові чи особливі збори, які вже сплачені 
щодо цих Учасників, повертаються. Якщо вимоги параграфа (1)(b) чи (c) не виконуються 
стосовно всіх зазначених Учасників, застосовується підпараграф (b). 

(6) [Дата подальшого зазначення]  

(а) Подальше зазначення, подане власником безпосередньо до Міжнародного бюро, відповідно 
до підпараграфа (c)(i), має дату його отримання Міжнародним бюро. 

(b) Подальше зазначення, подане Міжнародному бюро Відомством,  відповідно до 
підпараграфа (c)(і), (d) та (e),  має дату його отримання цим Відомством, за умови, що 
згадане зазначення було отримане Міжнародним бюро протягом двомісячного періоду з цієї 
дати. Якщо подальше зазначення не було отримане Міжнародним бюро протягом цього 
періоду, відповідно до підпараграфа (c)(і), (d) та (e), воно має дату отримання його 
Міжнародним бюро. 

(с) Якщо подальше зазначення не відповідає чинним вимогам і помилка виправлена протягом 
трьох місяців з дати повідомлення, згаданого в параграфі (5)(a), 

(і) подальше зазначення, якщо помилка стосується будь-якої з вимог, згаданих у 
параграфі (3)(a)(і), (iii) і (iv) і (b)(і), має дату виправлення цього зазначення, якщо 
згадане зазначення не було подане Міжнародному бюро Відомством, і помилка не 
була виправлена протягом двомісячного періоду, згаданого в підпараграфі (b); в 
останньому випадку подальше зазначення має дату його отримання згаданим 
Відомством; 

(ii) на дату, що застосовується відповідно до підпараграфа (a) чи (b), залежно від 
обставин, не впливає помилка, яка стосується інших вимог, крім згаданих у параграфі 
(3)(a)(і), (iii) і (iv) і (b)(і). 

(d) Незважаючи на підпараграфи (a), (b) і (c), якщо подальше зазначення містить прохання, 
надане відповідно до параграфа (3)(c)(ii), воно може мати більш пізню дату, ніж дата 
відповідно до підпараграфів (a), (b) чи (c). 

(e) Якщо подальше зазначення є наслідком переоформлення заявки відповідно до параграфа 
(7), цьому подальшому зазначенню присвоюється дата реєстрації зазначення Організації-
учасника в Міжнародному реєстрі. 

(7) [Подальше зазначення внаслідок переоформлення заявки]  

(a) Якщо зазначення Організації-учасника було зареєстроване в Міжнародному реєстрі та в 
тому випадку, якщо таке зазначення було відкликане, відхилене або припинило мати 
чинність згідно з законом цієї Організації, власник відповідної міжнародної реєстрації може 
подати прохання про переоформлення зазначення вищезгаданої Організації-учасника на 
зазначення будь-якої Держави-члена цієї Організації, яка є учасником Угоди та/або 
Протоколу. 

(b) Прохання про переоформлення згідно з підпараграфом (a) зазначає елементи, згадані в 
параграфі (3)(a)(i) - (iii) і (v), і разом з тим: 

(i) Організацію-учасника, зазначення якої має бути переоформлене, і  

(ii) якщо подальше зазначення Держави-учасника внаслідок переоформлення заявки 
стосується всіх товарів і послуг, перелічених стосовно зазначення Організації-
учасника, зазначення цієї обставини, або, якщо зазначення цієї Держави-учасника 
стосується тільки частини товарів і послуг, перелічених у зазначенні цієї Організації-
учасника, перелік цих товарів і послуг. 

(8) [Реєстрація і повідомлення] 

Якщо Міжнародне бюро вважає, що подальше зазначення відповідає чинним вимогам, воно 
реєструє його в Міжнародному реєстрі і повідомляє відповідно Відомство Учасника, який був вказаний у 
подальшому зазначенні, і одночасно інформує власника та, якщо подальше зазначення подавалося 
Відомством, це Відомство. 

(9) [Відмова] 
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Застосовуються Правила 16 - 18 з відповідними змінами. 

(10) [Подальше зазначення, яке не вважається зазначенням] 

Якщо вимоги параграфа (2)(а) не виконуються, подальше зазначення не вважається зазначенням 
і Міжнародне бюро інформує відправника відповідно. 

Правило 25 
Прохання про реєстрацію зміни; прохання про реєстрацію анулювання 

(1) [Подання прохання]  

(а) Прохання про реєстрацію подається Міжнародному бюро на відповідному офіційному 
формулярі в одному екземплярі, якщо прохання стосується будь-чого з нижченаведеного: 

(і) зміни прав власності на міжнародну реєстрацію стосовно всіх чи деяких товарів і 
послуг та всіх чи деяких зазначених Учасників; 

(ii) обмеження переліку товарів і послуг стосовно всіх чи деяких зазначених Учасників; 

(iii) відмови стосовно деяких зазначених Учасників для всіх товарів і послуг; 

(iv) зміни імені (назви) або адреси власника; 

(iv) анулювання міжнародної реєстрації стосовно всіх зазначених Учасників для всіх чи 
деяких товарів і послуг. 

(b) Згідно з підпараграфом (c) прохання подається власником або Відомством Учасника 
власника; однак, прохання про реєстрацію зміни прав власності може подаватися через 
Відомство Учасника або одного з Учасників, зазначених у згаданому проханні відповідно до 
параграфа (2)(а)(iv). 

(с) Прохання про реєстрацію відмови або анулювання не може подаватися безпосередньо 
власником, якщо відмова або анулювання впливає на будь-якого Учасника, зазначення якого 
регулюється Угодою. 

(d) Якщо прохання подається власником, воно підписується власником. Якщо воно подається 
Відомством, воно підписується цим Відомством і, якщо цього вимагає Відомство, також 
власником. Якщо воно подається Відомством і це Відомство, не вимагаючи, щоб власник 
також підписував його, дозволяє власнику також підписувати його, власник може це зробити. 

(2) [Зміст прохання]  

(а) Прохання про реєстрацію зміни чи прохання про реєстрацію анулювання, крім даних про 
необхідну зміну чи анулювання, містять або зазначають 

(і) номер відповідної міжнародної реєстрації, 

(ii) ім'я (назву) власника, якщо зміна не стосується імені або адреси представника, 

(iii) у випадку зміни прав власності на міжнародну реєстрацію, ім'я (назву) й адресу, 
наведені відповідно до Адміністративних інструкцій, фізичної особи або юридичної 
особи, вказаної в проханні як новий власник міжнародної реєстрації (який надалі 
називається "цесіонарій"), 

(iv) у випадку зміни прав власності на міжнародну реєстрацію, Учасника або Учасників, 
стосовно яких цесіонарій відповідає умовам, згідно зі Статтею 1(2) і 2 Угоди або згідно 
зі Статтею 2 Протоколу, щоб бути власником міжнародної реєстрації, 

(v) у випадку зміни прав власності на міжнародну реєстрацію, якщо адреса цесіонарія, 
наведена відповідно до пункту (iii), не знаходиться на території Учасника чи одного з 
Учасників, наведених відповідно до пункту (iv), і якщо цесіонарій не вказав що він є 
громадянином Учасника чи Держави-члена Організації-учасника, адресу установи чи 
постійного місця проживання цесіонарія в Учаснику або в одному з Учасників, стосовно 
якого цесіонарій відповідає умовам, яким має задовольняти, щоб бути власником 
міжнародної реєстрації, 

(vi) у випадку зміни прав власності на міжнародну реєстрацію, яка не стосується всіх 
товарів і послуг та всіх зазначених Учасників, товари і послуги та зазначені Учасники, 
яких стосується зміна прав власності, і 
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(vii) суму сплачуваних зборів і спосіб оплати або вказівки внести необхідну суму зборів у 
дебет рахунку, відкритого в Міжнародному бюро, і ідентифікацію сторони, яка здійснює 
оплату чи дає вказівки. 

(b) Прохання про реєстрацію зміни прав власності на міжнародну реєстрацію може також 
містити, 

(і) якщо цесіонарій є фізичною особою, зазначення держави, громадянином якої є 
цесіонарій; 

(ii) якщо цесіонарій є юридичною особою, зазначення правового статусу цієї юридичної 
особи і держави та, якщо необхідно, територіальної одиниці в цій державі, згідно з 
законодавством якої згадана юридична особа була організована. 

(с) Прохання про реєстрацію зміни або анулювання може також містити прохання, щоб вони 
були зареєстровані до чи після реєстрації іншої зміни або анулювання, або подальшого 
зазначення стосовно відповідної міжнародної реєстрації, або після продовження 
міжнародної реєстрації. 

(3) [Прохання, яке є неприпустимим] Зміна прав власності на міжнародну реєстрацію не може 
бути зареєстрована стосовно даного зазначеного Учасника, якщо цей Учасник 

(i) зв'язаний Угодою, а не Протоколом, і Учасник, зазначений згідно з параграфом (2)(a)(iv), не 
зв'язаний Угодою, або жоден з Учасників, зазначених згідно з цим параграфом, не зв'язаний 
Угодою; 

(ii) зв'язаний Протоколом, а не Угодою, і Учасник, зазначений згідно з параграфом (2)(a)(iv), не 
зв'язаний Протоколом, або жоден з Учасників, зазначених згідно з цим параграфом, не 
зв'язаний Протоколом. 

(4) [Декілька цесіонаріїв] Якщо в проханні про реєстрацію зміни прав власності на міжнародну 
реєстрацію вказується декілька цесіонаріїв, ця зміна не може бути зареєстрована стосовно даного 
зазначеного учасника, якщо будь-який із цесіонаріїв не відповідає умовам, необхідним для того, щоб 
бути власником міжнародної реєстрації стосовно цього Учасника. 

Правило 26 
Помилки в проханнях про реєстрацію зміни та реєстрацію анулювання 

(1) [Неправильне прохання] 

Якщо прохання про реєстрацію зміни або прохання про реєстрацію анулювання, згадані у 
Правилі 25(1)(a), не відповідають застосовним вимогам, і з урахуванням параграфу (3), Міжнародне 
бюро повідомляє про це власнику і, якщо прохання було подано Відомством, цьому Відомству. 

(2) [Час, відведений на виправлення помилки] 

Помилка може бути виправлена протягом трьох місяців з дати повідомлення Міжнародного бюро 
про помилку. Якщо помилка не виправлена протягом трьох місяців з дати повідомлення Міжнародного 
бюро про помилку, вважається, що від прохання відмовилися, і Міжнародне бюро сповіщає відповідно й 
одночасно власника і, якщо прохання про реєстрацію зміни або прохання про реєстрацію анулювання 
було подано Відомством, це Відомство, і повертає будь-які сплачені збори стороні, яка сплатила ці 
збори, за винятком суми, що  дорівнює половині відповідних зборів, згаданих у пункті 7 Шкали зборів. 

(3) [Прохання, які не вважаються проханнями] 

Якщо вимоги Правила 25(1)(b) або (c) не дотримані, прохання не вважається проханням і 
Міжнародне бюро відповідно повідомляє про це відправнику. 

Правило 27 
Реєстрація й повідомлення про зміну або анулювання; об'єднання міжнародних реєстрацій; 

заява про те, що зміна прав власності або обмеження не має чинності 

(1) [Реєстрація й повідомлення про зміну або анулювання]  

(a) Міжнародне бюро, за умови, що прохання, згадане у Правилі 25(1)(a), відповідає вимогам, 
негайно реєструє зміну або анулювання в Міжнародному реєстрі, відповідно повідомляє 
Відомства зазначених Учасників, у яких зміна має чинність, або, у випадку анулювання, 
Відомства всіх зазначених Учасників, і одночасно інформує власника і, якщо прохання було 
подано Відомством, це Відомство. Якщо реєстрація стосується зміни прав власності, 
Міжнародне бюро також інформує колишнього власника, у випадку повної зміни прав 
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власності, і власника частини міжнародної реєстрації, яка була переуступлена чи іншим 
чином передана, у випадку часткової зміни прав власності. Якщо прохання про реєстрацію 
анулювання було подано власником або Відомством, яке не є Відомством походження, 
протягом п'ятирічного терміну, згаданого у Статті 6(3) Угоди і Статті 6(3) Протоколу, 
Міжнародне бюро також інформує Відомство походження. 

(b) Зміна або анулювання реєструються на дату отримання Міжнародним бюро прохання, яке 
відповідає чинним вимогам, за винятком випадку, коли прохання було подано відповідно до 
Правила 25(2)(c) і може реєструватися на більш пізню дату. 

(2) [Вилучено]  

(3) [Реєстрація об'єднання міжнародних реєстрацій] 

Якщо одна й та сама фізична особа або юридична особа була зареєстрована як власник двох 
або кількох міжнародних реєстрацій внаслідок часткової зміни прав власності, реєстрації об'єднуються 
на прохання вищезгаданої фізичної або юридичної особи, яке подається або безпосередньо, або через 
Відомство Учасника власника. Міжнародне бюро відповідно повідомляє Відомства зазначених Учасників, 
яких стосується зміна, і одночасно інформує власника і, якщо прохання було подано Відомством, це 
Відомство. 

(4) [Заява, що зміна прав власності не має чинності]  

(a) Відомство зазначеного учасника, сповіщене Міжнародним бюро про зміну прав власності, 
яка стосується цього Учасника, може заявити, що зміна прав власності не має чинності у 
вищезгаданому Учаснику. Наслідок такої заяви полягає в тому, що стосовно вищезгаданого 
Учасника відповідна міжнародна реєстрація залишається зареєстрованою на ім'я цедента. 

(b) Заява, згадана в підпараграфі (a), зазначає  

(i) причини, з яких зміна прав власності не має чинності,  

(ii) відповідні необхідні положення законодавства, і  

(iii) чи може така заява підлягати перегляду або оскарженню. 

(c) Заява, згадана в підпараграфі (a), повинна надсилатися Міжнародному бюро до закінчення 
18 місяців з дати надіслання відповідному Відомству повідомлення, згаданого в 
підпараграфі (a). 

(d) Міжнародне бюро реєструє в Міжнародному реєстрі будь-яку заяву, зроблену відповідно до 
підпараграфа (c), і, залежно від обставин, реєструє як окрему міжнародну реєстрацію ту 
частину міжнародної реєстрації, яка є предметом вищезгаданої заяви, і відповідно сповіщає 
сторону (власника або Відомство), яка подала прохання про реєстрацію зміни прав 
власності, та нового власника. 

(e) Будь-яке остаточне рішення, що стосується заяви, зробленої відповідно до підпараграфа (c), 
повідомляється Міжнародному бюро, яке реєструє його в Міжнародному реєстрі та, залежно 
від обставин, вносить відповідні зміни до Міжнародного реєстру, і відповідно сповіщає 
сторону (власника або Відомство), яка подала прохання про реєстрацію зміни прав 
власності, та нового власника. 

(5) [Заява, що обмеження не має чинності] 

(a) Відомство зазначеного Учасника, який сповіщений Міжнародним бюро про обмеження 
переліку товарів і послуг, яке стосується цього Учасника, може заявити, що обмеження не 
має чинності у вищезгаданому Учаснику. Наслідок такої заяви полягає в тому, що стосовно 
вищезгаданого Учасника обмеження не застосовується до товарів і послуг, яких стосується 
заява. 

(b) Заява, згадана в підпараграфі (a), зазначає  

(i) причини, з яких обмеження не має чинності,  

(ii) якщо заява не впливає на всі товари і послуги, яких стосується обмеження, ті товари і 
послуги, на які впливає заява, або ті, на які не впливає заява,  

(iii) відповідні необхідні положення законодавства, і  

(iv) чи може така заява підлягати перегляду або оскарженню. 
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(c) Заява, згадана в підпараграфі (a), повинна надсилатися Міжнародному бюро до закінчення 
18 місяців з дати надіслання відповідному Відомству повідомлення, згаданого в 
підпараграфі (a). 

(d) Міжнародне бюро реєструє в Міжнародному реєстрі будь-яку заяву, зроблену відповідно до 
підпараграфа (c), і відповідно сповіщає сторону (власника або Відомство), яка подала 
прохання про реєстрацію обмеження. 

(e) Будь-яке остаточне рішення, що стосується заяви, зробленої відповідно до підпараграфу (c), 
повідомляється Міжнародному бюро, яке реєструє його в Міжнародному реєстрі та 
відповідно сповіщає сторону (власника або Відомство), яка подала прохання про реєстрацію 
обмеження. 

Правило 28 
Виправлення в Міжнародному реєстрі 

(1) [Виправлення] 

Якщо Міжнародне бюро, яке діє в службовому порядку або на прохання власника чи Відомства, 
вважає, що в Міжнародному реєстрі є помилка, яка стосується міжнародної реєстрації, воно вносить до 
Реєстру відповідні виправлення. 

(2) [Повідомлення] 

Міжнародне бюро відповідно повідомляє власника й одночасно Відомства зазначених Учасників, 
у яких виправлення має чинність. 

(3) [Відмова після виправлення] 

Будь-яке Відомство, згадане в параграфі (2), має право заявити в повідомленні про попередню 
відмову, адресованому Міжнародному бюро, що воно вважає, що охорона не може або більше не може 
надаватися міжнародній реєстрації у виправленому вигляді. Стаття 5 Угоди або Стаття 5 Протоколу і 
Правила 16 - 18 застосовуються з відповідними змінами, що означає, що термін, відведений на 
надіслання вищезгаданого повідомлення, обчислюється з дати відправлення відповідному Відомству 
повідомлення про виправлення. 

(4) [Граничний термін для внесення виправлення] 

Незважаючи на параграф (1), помилка, яка зроблена з вини Відомства і виправлення якої 
впливає на права, що випливають з міжнародної реєстрації, може бути виправлена тільки у випадку, 
якщо прохання про виправлення отримане Міжнародним бюро протягом дев'яти місяців з дати публікації 
запису в Міжнародному реєстрі, який є предметом виправлення. 

Розділ 6  Продовження  

Правило 29 
Неофіційне повідомлення про закінчення терміну 

Та обставина, що неофіційне повідомлення, згадане у Статті 7(4) Угоди і Статті 7(3) Протоколу, 
не було отримане, не є виправданням щодо недотримання будь-якого граничного терміну згідно з 
Правилом 30. 

Правило 30 
Деталі, що стосуються продовження 

(1) [Збори] 

(a) Міжнародна реєстрація продовжується після сплати, найпізніше в день закінчення терміну 
платежу за продовження міжнародної реєстрації,  

(i) основного збору,  

(ii) якщо це є застосовним, додаткового збору, і,  

(iii) доплатного збору або особливого збору, залежно від обставин, за кожного зазначеного 
Учасника, для якого в Міжнародному реєстрі не зареєстрована відмова або 
анулювання щодо всіх відповідних товарів і послуг, як визначено або згадано в пункті 
6 Шкали зборів. Однак такий платіж може бути здійснений протягом шести місяців з 
дня закінчення терміну платежу за продовження міжнародної реєстрації, за умови, що 
одночасно сплачується додатковий збір, визначений у пункті 6.5 Шкали зборів. 



 360 

(b) Якщо будь-який платіж, здійснений з метою продовження, отриманий Міжнародним бюро 
раніше, ніж за три місяці до дати закінчення терміну платежу за продовження міжнародної 
реєстрації, він вважається отриманим за три місяці до дати закінчення терміну платежу за 
продовження. 

(2) [Додаткові деталі]  

(a) Якщо власник не бажає продовжувати міжнародну реєстрацію стосовно зазначеного 
Учасника, для якого в Міжнародному реєстрі не зареєстрована відмова щодо всіх 
відповідних товарів і послуг, сплата необхідних зборів супроводжується зазначенням, що 
продовження міжнародної реєстрації не повинне реєструватися в Міжнародному реєстрі 
стосовно цього Учасника. 

(b) Якщо власник бажає продовжити міжнародну реєстрацію стосовно зазначеного Учасника, 
незважаючи на те, що в Міжнародному реєстрі зареєстрована  відмова для цього Учасника 
щодо всіх відповідних товарів і послуг, сплата необхідних зборів, включаючи доплатний збір 
або особливий збір, у залежності від обставин, за цього Учасника супроводжується 
зазначенням, що продовження міжнародної реєстрації повинне реєструватися в 
Міжнародному реєстрі стосовно цього Учасника. 

(c) Міжнародна реєстрація не може продовжуватися стосовно будь-якого зазначеного Учасника, 
щодо якого було зареєстроване анулювання для всіх товарів і послуг згідно з Правилом 
19(2) або щодо якого була зареєстрована відмова згідно з Правилом 27(1)(a). Міжнародна 
реєстрація не може продовжуватися стосовно будь-якого зазначеного Учасника для тих 
товарів і послуг, щодо яких було зареєстроване анулювання юридичної чинності 
міжнародної реєстрації в цьому Учаснику згідно з Правилом 19(2) або щодо яких було 
зареєстроване обмеження згідно з Правилом 27(1)(a). 

(d) Та обставина, що міжнародна реєстрація не продовжується стосовно всіх зазначених 
Учасників, не повинна вважатися зміною для цілей Статті 7(2) Угоди або Статті 7(2) 
Протоколу. 

(3) [Недоплата зборів]  

(a) Якщо отримана сума зборів є меншою за суму зборів, необхідних для продовження, 
Міжнародне бюро негайно повідомляє одночасно і власника, і представника, якщо він є, 
відповідно. У повідомленні зазначається недоплачена сума. 

(b) Якщо отримана сума зборів після закінчення шестимісячного терміну, згаданого в параграфі 
(1)(a), є меншою за суму, необхідну згідно з параграфом (1), Міжнародне бюро, з 
урахуванням підпараграфа (c), не реєструє продовження і відшкодовує отриману суму 
стороні, що сплатила її, та відповідно сповіщає власника і представника, якщо він є. 

(c) Якщо повідомлення, згадане в підпараграфі (a), було надіслано протягом трьох місяців 
перед закінченням шестимісячного терміну, згаданого в параграфі (1)(a), і якщо отримана 
сума зборів після закінчення цього терміну є меншою за суму, необхідну згідно з 
параграфом (1), але становить щонайменше 70% цієї суми, Міжнародне бюро повинне діяти, 
як передбачено в Правилі 31(1) і (3). Якщо необхідна сума не буде повністю сплачена 
протягом трьох місяців з дня вищезгаданого повідомлення, Міжнародне бюро скасовує 
продовження, відповідно сповіщає власника, представника, якщо він є, і Відомства, які були 
повідомлені про продовження, та відшкодовує отриману суму стороні, що сплатила її. 

(4) [Термін, за який сплачуються збори за продовження] Збори, необхідні для кожного 
продовження, сплачуються за десять років, незалежно від того, що міжнародна реєстрація містить у 
переліку зазначених Учасників тільки Учасників, зазначених згідно з Угодою, тільки Учасників, 
зазначених згідно з Протоколом, або й Учасників, зазначених згідно з Угодою, й Учасників, зазначених 
згідно з Протоколом. Що стосується платежів згідно з Угодою, платіж за десять років вважається 
частковим платежем за десять років. 

Правило 31 
Реєстрація продовження; повідомлення і свідоцтво 

(1) [Реєстрація і дата набрання чинності продовженням] 

Продовження реєструється в Міжнародному реєстрі з датою початку терміну продовження, 
навіть якщо збори, необхідні для продовження, сплачені протягом пільгового терміну, згаданого у Статті 
7(5) Угоди та у Статті 7(4) Протоколу. 

(2) [Дата продовження у випадку подальших зазначень] 
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Дата набрання чинності продовженням повинна бути однаковою для всіх зазначень, які містяться 
в міжнародній реєстрації, незалежно від дати реєстрації таких зазначень у Міжнародному реєстрі. 

(3) [Повідомлення і свідоцтво] 

Міжнародне бюро надсилає повідомлення  про продовження Відомствам відповідних зазначених 
Учасників і надсилає свідоцтво власнику. 

(4) [Повідомлення у випадку непродовження] 

(a) Якщо міжнародна реєстрація не продовжується, Міжнародне бюро відповідно повідомляє 
Відомства всіх Учасників, зазначених у цій міжнародній реєстрації. 

(b) Якщо міжнародна реєстрація не продовжується стосовно зазначеного Учасника, Міжнародне 
бюро відповідно повідомляє Відомство цього Учасника. 

Глава 7  Бюлетень і база даних 

Правило 32 
Бюлетень 

(1) [Інформація про міжнародні реєстрації] 

(a) Міжнародне бюро публікує в Бюлетені відповідні дані про  

(i) міжнародні реєстрації, здійснені згідно з Правилом 14; 

(ii) інформацію, повідомлену згідно з Правилом 16(1); 

(iii) попередні відмови, зареєстровані згідно з Правилом 17(4), із зазначенням того, чи 
стосується відмова всіх товарів і послуг, чи тільки деяких з них, але без зазначення 
відповідних товарів і послуг, і без підстав для відмови, і заяв та інформації, 
зареєстрованих згідно з Правилом 17(5)(c) і (6)(b); 

(iv) продовження, зареєстровані згідно з Правилом 31(1); 

(v) подальші зазначення, зареєстровані згідно з Правилом 24(8); 

(vi) продовження юридичної чинності міжнародних реєстрацій згідно з Правилом 39; 

(vii) зміни прав власності, обмеження, відмови від прав і зміни імені (назви) або адреси 
власника, зареєстровані згідно з Правилом 27; 

(viii) скасування, здійснені згідно з Правилом 22(2) або зареєстровані згідно з Правилом 
27(1) або Правилом 34(3)(d); 

(ix) виправлення, внесені згідно з Правилом 28; 

(x) анулювання, зареєстровані згідно з Правилом 19(2); 

(xi) інформацію, зареєстровану згідно з Правилами 20, 20bis, 21, 21bis, 22(2)(a), 23, 27(3) і 
(4) і 40(3); 

(xii) міжнародні реєстрації, які не були продовжені. 

(b) Зображення знака публікується в такому вигляді, як він виглядає в міжнародній заявці. Якщо 
заявник зробив заяву, згадану в Правилі 9(4)(a)(vi), в публікації зазначається ця обставина. 

(c) Якщо надано кольорове зображення знака згідно з Правилом 9(4)(a)(v) або (vii), Бюлетень 
містить і чорно-біле зображення знака, і кольорове зображення. 

(2) [Інформація про особливі вимоги та деякі заяви Учасників] 

Міжнародне бюро публікує в Бюлетені  

(i) будь-яке повідомлення, зроблене згідно з Правилом 7 або Правилом 20bis(6), і будь-яку 
заяву, зроблену згідно з Правилом 17(5)(d) або (e); 

(ii) будь-які заяви, зроблені згідно зі Статтею 5(2)(b) або Статтею 5(2)(b) і (c), перше речення, 
Протоколу; 

(iii) будь-які заяви, зроблені згідно зі Статтею 8(7) Протоколу; 

(iv) будь-яке повідомлення, зроблене згідно з Правилом 34(2)(b) або (3)(a); 
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(v) перелік днів, коли Міжнародне бюро за графіком буде закрите для відвідувачів у поточному 
та наступному календарному році. 

(3) [Щорічний покажчик] 

Щорічно Міжнародне бюро публікує алфавітний покажчик з іменами (назвами) власників 
міжнародних реєстрацій, стосовно яких протягом цього року в Бюлетені був опублікований один або 
декілька записів. Ім'я (назва) власника супроводжується номером міжнародної реєстрації, номером 
сторінки випуску Бюлетеня, в якому був опублікований запис, що стосується міжнародної реєстрації, та 
позначенням характеру запису, наприклад, реєстрації, продовження, відмови, анулювання, скасування 
або зміни. 

(4) [Кількість примірників для Відомств Учасників] 

(a) Міжнародне бюро надсилає примірники Бюлетеня Відомству кожного Учасника. Кожне 
Відомство має право на два безкоштовних примірники і, якщо протягом визначеного 
календарного року  кількість зазначень, зареєстрованих стосовно відповідного Учасника, 
перевищила 2000, у наступному році – на один додатковий примірник, а також додаткові 
примірники за кожну 1000 зазначень понад 2000. Кожен Учасник може щорічно купити за 
половину передплатної ціни таку саму кількість примірників, як та, на яку він має право 
безкоштовно. 

(b) Якщо Бюлетень доступний більше, ніж в одній формі, кожне Відомство може вибирати 
форму, в якій воно бажає отримувати будь-який екземпляр, на який воно має право. 

Правило 33 
Електронна база даних 

(1) [Зміст бази даних] 

Дані, які як зареєстровані в Міжнародному реєстрі, так і опубліковані в Бюлетені згідно з 
Правилом 32, вносяться в електронну базу даних. 

(2) [Дані про незареєстрованні міжнародні заявки і подальші зазначення] 

Якщо міжнародна заявка або зазначення згідно з Правилом 24 не зареєстровані в Міжнародному 
реєстрі протягом трьох робочих днів після отримання Міжнародним бюро міжнародної заявки або 
зазначення, Міжнародне бюро вносить в електронну базу даних, незважаючи на будь-які помилки, які 
можуть існувати в отриманій міжнародній заявці або зазначенні, всі дані, що містяться в міжнародній 
заявці або зазначенні. 

(3) [Доступ до електронної бази даних] 

Електронна база даних удоступнюється для Відомств Учасників і, після сплати встановленого 
збору, якщо він є, для громадськості через онлайновий доступ та інші відповідні засоби, визначені 
Міжнародним бюро. 

Витрати на доступ несе користувач. Дані, внесені згідно з параграфом (2), супроводжуються 
попередженням про те, що Міжнародне бюро ще не ухвалило рішення щодо міжнародної заявки або 
зазначення згідно з Правилом 24. 

Глава 8 Збори 

Правило 34 
Суми і сплата зборів 

(1) [Суми зборів] 

Суми зборів, належних згідно з Угодою, Протоколом або цими Правилами, крім особливих 
зборів, визначені в Шкалі зборів, яка додається до цих Правил і є їхньою невід'ємною частиною. 

(2) [Платежі] 

(a) Збори, перелічені в Шкалі зборів, можуть сплачуватися Міжнародному бюро заявником або 
власником, або, якщо Відомство Учасника власника здійснює збирання і передачу таких 
зборів, і заявник або власник бажає цього, цим Відомством. 

(b) Будь-який Учасник, Відомство якого, здійснює збирання і передачу зборів,  повідомляє про 
це Генерального директора. 

(3) [Особливий збір, що підлягає оплаті двома частинами]  
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(a) Учасник, який робить або зробив заяву згідно зі Статтею 8(7) Протоколу, може повідомити 
Генерального директора, що особливий збір, який підлягає оплаті за зазначення цього 
Учасника, складається з двох частин, і перша частина підлягає оплаті під час подання 
міжнародної заявки або подальшого зазначення цього Учасника, а друга частина  підлягає 
оплаті пізніше - в день, який визначається відповідно до законодавства цього Учасника. 

(b) Якщо застосовується підпараграф (a), посилання на особливий збір у пунктах 2, 3 і 5 Шкали 
зборів трактуються як посилання на першу частину особливого збору. 

(c) Якщо застосовується підпараграф (a), Відомство відповідного зазначеного Учасника 
повідомляє Міжнародне бюро про те, коли підлягає оплаті друга частина особливого збору. 
Повідомлення зазначає  

(i) номер відповідної міжнародної реєстрації,  

(ii) ім'я (назву) власника,  

(iii) дату, до якої повинна бути сплачена друга частина особливого збору,  

(iv) якщо сума другої частини особливого збору залежить від кількості класів товарів і 
послуг, для яких знак охороняється у відповідному зазначеному Учаснику, кількість 
таких класів. 

(d) Міжнародне бюро передає повідомлення власнику. Якщо друга частина особливого збору 
сплачена протягом застосовного терміну, Міжнародне бюро реєструє платіж у Міжнародному 
реєстрі та відповідно повідомляє Відомство відповідного Учасника. Якщо друга частина 
особливого збору не сплачена протягом застосовного терміну, Міжнародне бюро повідомляє 
Відомство відповідного Учасника, анулює міжнародну реєстрацію в Міжнародному реєстрі 
стосовно відповідного Учасника і відповідно повідомляє власника. 

(4) [Способи сплати зборів Міжнародному бюро] 

Збори сплачуються Міжнародному бюро, як визначено в Адміністративних інструкціях. 

(5) [Зазначення, що супроводжують сплату] 

Під час сплати будь-якого збору Міжнародному бюро необхідно зазначати  

(i) перед міжнародною реєстрацією – ім'я (назву) заявника, відповідний знак і призначення 
платежу; 

(ii) після міжнародної реєстрації - ім'я (назву) власника, номер відповідної міжнародної 
реєстрації та призначення платежу. 

(6) [Дата сплати] 

(a) З урахуванням Правила 30(1)(b) і підпараграфа (b) будь-який збір вважається сплаченим 
Міжнародному бюро в день одержання Міжнародним бюро необхідної суми. 

(b) Якщо необхідна сума наявна на рахунку, відкритому в Міжнародному бюро, і Бюро одержало 
від власника рахунку розпорядження дебетувати рахунок, збір вважається сплаченим 
Міжнародному бюро в день одержання Міжнародним бюро міжнародної заявки, подальшого 
зазначення, розпорядження дебетувати другу частину особливого збору, прохання про 
реєстрацію зміни або розпорядження про продовження міжнародної реєстрації. 

(7) [Зміна суми зборів]  

(a) Якщо сума зборів, яка підлягає оплаті за подання міжнародної заявки, зміниться в період 
між, з одного боку, датою, коли прохання про подання міжнародної заявки в Міжнародне 
бюро було одержане, або вважається одержаним згідно з Правилом 11(1)(a) або (c), 
Відомством походження, та, з іншого боку, датою одержання міжнародної заявки 
Міжнародним бюро, застосовується збір, який діяв на першу дату. 

(b) Якщо зазначення згідно з Правилом 24 подається Відомством Учасника власника і сума 
зборів, яка підлягає оплаті за це зазначення, зміниться в період між, з одного боку, датою 
одержання Відомством прохання власника про подання вищезгаданого зазначення, та, з 
іншого боку, датою одержання зазначення Міжнародним бюро, застосовується збір, який 
діяв на першу дату. 

(c) Якщо застосовується параграф (3)(a), застосовується сума другої частини особливого збору, 
яка діяла на пізнішу дату, згадану в цьому параграфі. 
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(d) Якщо сума зборів, яка підлягає оплаті за продовження міжнародної реєстрації, зміниться в 
період між датою платежу та закінченням терміну платежу за продовження, застосовується 
збір, який діяв на дату платежу або на дату, яка вважається датою платежу згідно з 
Правилом 30(1)(b). Якщо платіж зроблений після закінчення терміну платежу, 
застосовується збір, який діяв на дату закінчення терміну платежу. 

(e) Якщо змінюється сума будь-якого збору, крім зборів, згаданих у підпараграфах (a), (b), (c) і 
(d), застосовується сума, яка діяла на дату одержання збору Міжнародним бюро. 

Правило 35 
Валюта платежів 

(1) [Зобов'язання використовувати швейцарську валюту] 

Усі платежі, належні згідно з цими Правилами, повинні перераховуватися Міжнародному бюро у 
швейцарській валюті, незалежно від того, що якщо збори сплачуються Відомством, це Відомство могло 
збирати ці збори в іншій валюті. 

(2) [Встановлення суми особливих зборів у швейцарській валюті]  

(a) Якщо Учасник робить заяву згідно зі Статтею 8(7)(a) Протоколу, що він хоче одержати 
особливий збір, сума особливого збору, вказана Міжнародному бюро, повинна бути 
виражена у валюті, використовуваній Відомством Учасника. 

(b) Якщо збір вказується в заяві, згаданій у підпараграфі (a), не у швейцарській, а в іншій 
валюті, Генеральний директор після консультації з Відомством відповідного Учасника 
встановлює суму особливого збору у швейцарській валюті на підставі офіційного валютного 
курсу ООН. 

(c) Якщо протягом більш ніж трьох місяців підряд офіційний валютний курс ООН між 
швейцарською валютою та іншою валютою, в якій сума особливого збору була вказана 
Учасником, є вищим чи нижчим щонайменше на 5% за останній валютний курс, який 
застосовувався для встановлення суми особливого збору у швейцарській валюті, Відомство 
цього Учасника може попросити Генерального директора встановити нову суму особливого 
збору у швейцарській валюті згідно з офіційним валютним курсом ООН, який діяв у 
попередній день перед днем подання прохання. Генеральний директор діє відповідним 
чином. Нова сума застосовується з дати, яка встановлюється Генеральним директором, за 
умови, що така дата знаходиться в проміжку часу від одного до двох місяців після дати 
публікації вищезгаданої суми в Бюлетені. 

(d) Якщо протягом більш ніж трьох місяців підряд офіційний валютний курс ООН між 
швейцарською валютою та іншою валютою, в якій сума особливого збору була вказана 
Учасником, є нижчим щонайменше на 10% за останній валютний курс, який застосовувався 
для встановлення суми особливого збору у швейцарській валюті, Генеральний директор 
встановлює нову суму особливого збору у швейцарській валюті згідно з поточним офіційним 
валютним курсом ООН. Нова сума застосовується з дати, яка встановлюється Генеральним 
директором, за умови, що така дата знаходиться в проміжку часу від одного до двох місяців 
після дати публікації вищезгаданої суми в Бюлетені. 

Правило 36 
Звільнення від зборів  

Реєстрація нижченаведеного звільняється від сплати зборів: 

(i) призначення представника, будь-яка зміна, що стосується представника, та анулювання 
реєстрації представника,  

(ii) будь-яка зміна, що стосується телефонних і факсимільних номерів власника,  

(iii) скасування міжнародної реєстрації,  

(iv) будь-яка відмова від прав згідно з Правилом 25(1)(a)(iii),  

(v) будь-яке обмеження, зроблене в самій міжнародній заявці згідно з Правилом 9(4)(a)(xiii) або 
в подальшому зазначенні згідно з Правилом 24(3)(a)(iv),  

(vi) будь-яке прохання Відомства згідно зі Статтею 6(4), перше речення, Угоди або Статтею 6(4), 
перше речення, Протоколу,  
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(vii) наявність судового розгляду чи остаточного рішення, які стосуються основної заявки або 
реєстрації на основі неї, або основної реєстрації,  

(viii) будь-яка відмова згідно з Правилом 17, Правилом 24(9) або Правилом 28(3), будь-яка заява 
згідно з Правилом 17(5) чи (6), або будь-яка заява згідно з Правилом 20bis(5) або Правилом 
27(4) чи (5),  

(ix) анулювання міжнародної реєстрації,  

(x) інформація, повідомлена згідно з Правилом 20,  

(xi) будь-яке повідомлення згідно з Правилом 21 або Правилом 23,  

(xii) будь-яке виправлення в Міжнародному реєстрі. 

Правило 37 
Розподіл додаткових зборів і доплатних зборів 

(1) Коефіцієнт, згаданий у Статті 8(5) і (6) Угоди та Статті 8(5) і (6) Протоколу, становить: 

- для Учасників, які проводять експертизу тільки на безумовні підстави відмови ....... два  

- для Учасників, які також проводять експертизу на права пріоритету: 

(a) після заперечення третіх сторін .................................................................................... три  

(b) у службовому порядку.................................................................................................... чотири  

(2) Коефіцієнт чотири також застосовується до Учасників, які у службовому порядку проводять 
пошуки прав пріоритету з зазначенням найважливіших прав пріоритету. 

Правило 38 
Зарахування особливих зборів на рахунки відповідних Учасників   

Будь-який особливий збір, сплачений Міжнародному бюро за Учасника, який зробив заяву згідно 
зі Статтею 8(7)(a) Протоколу, зараховується на рахунок цього Учасника в Міжнародному бюро в 
наступному місяці після місяця, в якому була здійснена реєстрація міжнародної реєстрації, подальшого 
зазначення чи продовження, за яку був сплачений цей збір, або зареєстрована сплата другої частини 
особливого збору. 

Глава 9 Різне 

Правило 39 
Продовження дії міжнародних реєстрацій у деяких державах-правонаступниках  

(1) Якщо будь-яка держава (“держава-правонаступник”), територія якої була до незалежності цієї 
держави частиною території Держави-учасника (“країна-попередник”) подала Генеральному директору 
заяву про продовження, зміст якої полягає в тому, що Угода застосовується державою-
правонаступником, юридична чинність у державі-правонаступнику будь-якої міжнародної реєстрації, що 
поширювалася на територію країни - попередника, яка діяла з дати, попередньої до дати, встановленої 
згідно з параграфом (2), залежатиме від  

(i) подання до Міжнародного бюро протягом шести місяців з дати повідомлення, надісланого з 
цією метою Міжнародним бюро власнику відповідної міжнародної реєстрації, прохання про 
те, щоб така міжнародна реєстрація продовжувала мати юридичну чинність у державі-
правонаступнику, і  

(ii) сплати Міжнародному бюро протягом того самого граничного терміну збору в сумі 23 
швейцарських франків, який перераховується Міжнародним бюро Відомству держави-
правонаступника, та збору в сумі 41 швейцарського франка для Міжнародного бюро. 

(2) Дата, згадана в параграфі (1), є датою, повідомленою державою-правонаступником 
Міжнародному бюро для цілей цього Правила, за умови, що така дата не може бути більш ранньою, ніж 
дата незалежності держави-правонаступника. 

(3) Міжнародне бюро після одержання прохання і зборів, згаданих у параграфі (1), повідомляє 
Відомство держави-правонаступника і здійснює відповідну реєстрацію в Міжнародному реєстрі. 

(4) Що стосується будь-якої міжнародної реєстрації, щодо якої Відомство держави-
правонаступника одержало повідомлення згідно з параграфом (3), це Відомство може відмовити в 
охороні лише в тому випадку, якщо граничний термін, згаданий у Статті 5(2) Угоди, не закінчився 
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стосовно поширення на територію країни-попередника, і якщо повідомлення про відмову одержано 
Міжнародним бюро протягом цього граничного терміну. 

(5) Це Правило не застосовується до Російської Федерації. 

Правило 40 
Набрання чинності; перехідні положення  

(1) [Набрання чинності] Ці Правила набирають чинності 1 квітня 2004 р. і з цієї дати заміняють 
Правила за Угодою в редакції, чинній на 31 березня 1996 р. (які надалі називаються “Правила за 
Угодою”). 

(2) [Загальні перехідні положення]  

(a) Незважаючи на параграф (1),  

(i) міжнародна заявка, прохання про подання якої до Міжнародного бюро було отримане, 
або вважається отриманим згідно з Правилом 11(1)(a) чи (c), Відомством походження 
до 1 квітня 1996 р., у тому випадку, якщо вона відповідає вимогам Правил за Угодою, 
вважається такою, що відповідає чинним вимогам для цілей Правила 14; 

(ii) прохання про реєстрацію зміни згідно з Правилом 20 Правил за Угодою, надіслане 
Відомством походження чи іншим зацікавленим Відомством Міжнародному бюро до 1 
квітня 1996 р., або, якщо така дата може бути визначена, дата отримання якого 
Відомством походження чи іншим зацікавленим Відомством для подання до 
Міжнародного бюро, є більш ранньою, ніж 1 квітня 1996 р., у тому випадку, якщо воно 
відповідає вимогам Правил за Угодою, вважається таким, що відповідає чинним 
вимогам для цілей Правила 24(7) або для цілей Правила 27; 

(iii) міжнародна заявка або прохання про реєстрацію зміни згідно з Правилом 20 Правил за 
Угодою, які до 1 квітня 1996 р. були предметом будь-якого розгляду Міжнародним 
бюро згідно з Правилами 11, 12, 13 або 21 Правил за Угодою, продовжують 
розглядатися Міжнародним бюро згідно з вищезгаданими Правилами; дата відповідної 
міжнародної реєстрації або реєстрації в Міжнародному реєстрі встановлюється згідно 
з Правилом 15 або 22 Правил за Угодою; 

(iv) повідомлення про відмову або повідомлення про анулювання, надіслане Відомством 
зазначеного учасника до 1 квітня 1996 р., у тому випадку, якщо воно відповідає 
вимогам Правил за Угодою, вважається таким, що відповідає чинним вимогам для 
цілей Правила 17(4) і (5) або Правила 19(2). 

(b) Для цілей Правила 34(7) збори, що діяли на будь-яку дату до 1 квітня 1996 р., є зборами, 
встановленими Правилом 32 Правил за Угодою. 

(c) Незважаючи на Правило 10(1), якщо відповідно до Правила 34(7)(a) збори, сплачені за 
подання міжнародної заявки, є зборами, встановленими на 20 років Правилом 32 Правил за 
Угодою, друга частина збору не сплачується. 

(d) Якщо відповідно до Правила 34(7)(b) збори, сплачені за подальше зазначення, є зборами, 
встановленими Правилом 32 Правил за Угодою, параграф (3) не застосовується. 

(3) [Перехідні положення, що застосовуються до міжнародних реєстрацій, за які були сплачені 
збори за 20 років] 

(a) Якщо міжнародна реєстрація, за яку були сплачені необхідні збори за 20 років, є предметом 
подальшого зазначення згідно з Правилом 24, і якщо поточний термін охорони цієї 
міжнародної реєстрації закінчується більш ніж через десять років після дати набрання 
чинності подальшим зазначенням, як визначено відповідно до Правила 24(6), 
застосовуються положення підпараграфів (b) і (c). 

(b) За шість місяців до закінчення першого десятирічного періоду поточного терміну охорони 
міжнародної реєстрації Міжнародне бюро надсилає власнику і його представнику, якщо він є, 
повідомлення з зазначенням точної дати закінчення першого десятирічного періоду й 
Учасників, які були предметом подальших зазначень, згаданих у підпараграфі (a). Правило 
29 застосовується з відповідними змінами. 

(c) Сплата додаткових і особливих зборів, які відповідають зборам, згаданим у Правилі 30(1)(iii), 
повинна здійснюватися за другий десятирічний період стосовно подальших зазначень, 
згаданих у підпараграфі (a). Правило 30(1) і (3) застосовується з відповідними змінами. 
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(d) Міжнародне бюро реєструє в Міжнародному реєстрі факт здійснення сплати Міжнародному 
бюро за другий десятирічний період. Дата реєстрації є датою закінчення першого 
десятирічного періоду, навіть якщо необхідні збори сплачені протягом пільгового терміну, 
згаданого у Статті 7(5) Угоди та у Статті 7(4) Протоколу. 

(e) Міжнародне бюро повідомляє Відомства відповідних зазначених Учасників про те, що була 
(чи не була) здійснена сплата за другий десятирічний період, і одночасно інформує 
власника. 

(4) [Перехідні положення, що стосуються мов] Правило 6 у редакції, чинній до 1 квітня 2004 р., 
продовжує застосовуватися до будь-якої міжнародної заявки, яка була отримана, або відповідно до 
Правила 11(1)(a) чи (c) вважається отриманою, Відомством походження до цієї дати, до будь-якої 
міжнародної реєстрації на основі неї та до будь-якого повідомлення, яке її стосується. Правило 6 у 
редакції, чинній до 1 квітня 2004 р. припиняє застосовуватися, якщо подальше зазначення згідно з 
Протоколом подається безпосередньо до Міжнародного бюро або подається до Відомства Учасника 
власника після цієї дати, за умови, що подальше зазначення зареєстроване в Міжнародному реєстрі. 

Правило 41 
Адміністративні інструкції 

(1) [Встановлення Адміністративних інструкцій; питання, що регулюються ними]  

(a) Генеральний директор встановлює Адміністративні інструкції. Генеральний директор може 
вносити до них зміни. Перед встановленням чи зміною Адміністративних інструкцій 
Генеральний директор повинен проконсультуватися з Відомствами, які безпосередньо 
зацікавлені в запропонованих Адміністративних інструкціях чи запропонованій зміні. 

(b) Адміністративні інструкції регулюють питання, які в цих Правилах явно віднесені до таких 
Інструкцій, та деталі, які стосуються застосування цих Правил. 

(2) [Контроль Асамблеї] Асамблея може запропонувати Генеральному директору змінити будь-
яке положення Адміністративних інструкцій і Генеральний директор повинен діяти відповідним чином. 

(3) [Публікація та дата набрання чинності] 

(a) Адміністративні інструкції та будь-які зміни до них публікуються в Бюлетені. 

(b) У кожній публікації вказується дата набрання чинності опублікованими положеннями. Дати 
можуть відрізнятися для різних положень, за умови, що жодне положення не може бути 
оголошене чинним до його публікації в Бюлетені. 

(4) [Колізія з Угодою, Протоколом або цими Правилами] У випадку колізії між  будь-яким 
положенням Адміністративних інструкцій, з одного боку,  та будь-яким положенням Угоди, Протоколу або 
цих Правил, з іншого боку, то останнє має перевагу 
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Адміністративні інструкції 
із застосування Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 

та Протоколу до цієї угоди 

(у редакції, чинній на 1 квітня 2004 р.) 

Частина 1  Визначення  

Розділ 1: 
Скорочені вирази  

(a) Для цілей цих Адміністративних інструкцій: 

(i) “Правила” означає Загальні правила за Мадридською угодою про міжнародну 
реєстрацію знаків та Протоколом до цієї угоди; 

(ii) “Правило” означає Правило вищезгаданих Правил. 

(b) Для цілей цих Адміністративних інструкцій вираз, згаданий у Правилі 1, має те саме 
значення, що й у Правилах. 

Частина 2  Формуляри  

Розділ 2: 
Міжнародна заявка  

(a) Міжнародна заявка, регульована виключно Угодою, складається на формулярі MM1. 

(b) Міжнародна заявка, регульована виключно Протоколом, складається на формулярі MM2. 

(c) Міжнародна заявка, регульована Угодою та Протоколом, складається на формулярі MM3. 

Розділ 3: 
Зазначення після міжнародної реєстрації 

(a) Подальше зазначення внаслідок переоформлення заявки відповідно до Правила 24(7) 
складається на формулярі MM16. 

(b) Будь-яке інше подальше зазначення складається на формулярі MM4. 

Розділ 4: 
Інші офіційні формуляри 

(a) Прохання про реєстрацію зміни прав власності складається на формулярі MM5. 

(b) Прохання про реєстрацію обмеження переліку товарів і послуг складається на формулярі 
MM6. 

(c) Прохання про реєстрацію відмови складається на формулярі MM7. 

(d) Прохання про реєстрацію анулювання складається на формулярі MM8. 

(e) Прохання про реєстрацію зміни імені (назви) або адреси власника складається на 
формулярі MM9. 

(f) Прохання про реєстрацію ліцензії складається на формулярі MM13. 

(g) Прохання про зміну реєстрації ліцензії складається на формулярі MM14. 

(h) Прохання про анулювання реєстрації ліцензії складається на формулярі MM15. 

(i) Заява про намір використовувати знак стосовно Учасника, який надав повідомлення 
відповідно до Правила 7(2), якщо це повідомлення вимагає, щоб  вищезгадана заява була 
складена на окремому офіційному формулярі, складається на формулярі MM18, який 
додається до міжнародної заявки або до подальшого зазначення  залежно від обставин. 

(j) Якщо міжнародна заявка або подальше зазначення містить зазначення Організації-учасника, 
позначення, згадані у Правилі 9(5)(g)(i), складаються на формулярі MM17, який додається 
до міжнародної заявки або до подальшого зазначення залежно від обставин. 
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Розділ 5: 
Неофіційні формуляри 

(a) Прохання про реєстрацію зміни імені (назви) або адреси представника може складатися на 
формулярі MM10. 

(b) Прохання про продовження міжнародної реєстрації може складатися на формулярі MM11. 

(c) Окреме повідомлення, що стосується призначення представника, згадане у Правилі 3(2)(b), 
може складатися на формулярі MM12. 

Частина 3  Повідомлення для Міжнародного бюро; підпис  

Розділ 6: 
Повідомлення в письмовій формі; декілька документів в одному конверті 

(a) З урахуванням Розділу 11(a) повідомлення, адресовані Міжнародному бюро, повинні 
складатися в письмовій формі за допомогою друкарської машинки чи іншого пристрою і 
повинні бути підписані. 

(b) Якщо декілька документів відправляються в одному конверті, до них додається перелік з 
описом кожного з них. 

Розділ 7: 
Підпис  

Підпис повинен бути рукописним, друкованим або штампованим; він може замінятися відбитком 
печатки або, якщо це електронне повідомлення, згадане в Розділі 11(a), способом ідентифікації, 
узгодженим між Міжнародним бюро та відповідним Відомством. 

Розділ 8: 
Факсимільні повідомлення  

Будь-яке повідомлення може надсилатися Міжнародному бюро телефаксом, за умови, що, якщо 
повідомлення повинне подаватися на офіційному формулярі, для факсимільного повідомлення 
використовується офіційний формуляр. 

Розділ 9: 
Оригінальне зображення знака 

(a) Якщо міжнародна заявка надсилається Відомством походження Міжнародному бюро 
телефаксом, оригінал сторінки офіційного формуляра з зображенням чи зображеннями 
товарного знака, який підписаний Відомством походження і містить достатні позначення для 
ідентифікації міжнародної заявки, якої він стосується, надсилається Міжнародному бюро. 

(b) Якщо міжнародна заявка надсилається Міжнародному бюро телефаксом, експертиза 
Міжнародного бюро на відповідність міжнародної заявки чинним вимогам починається  

(i) після отримання оригіналу, якщо такий оригінал отриманий протягом одного місяця з 
дати отримання факсимільного повідомлення, або  

(ii) після закінчення терміну в один місяць, згаданого в підпараграфі (i), якщо 
вищезгаданий оригінал не отриманий Міжнародним бюро протягом цього терміну. 

Розділ 10: 
Підтвердження і дата отримання факсимільного повідомлення Міжнародним бюро 

(a) Міжнародне бюро негайно телефаксом повідомляє відправнику факсимільного 
повідомлення про отримання цього повідомлення, і, якщо отримане факсимільне 
повідомлення є неповним або нерозбірливим, про це також, за умови, що відправника можна 
ідентифікувати та надіслати йому факсимільне повідомлення. 

(b) Якщо повідомлення передається телефаксом і, через різницю в часі між місцем 
відправлення повідомлення і Женевою, дата початку передачі повідомлення відрізняється 
від дати отримання Міжнародним бюро всього повідомлення, більш рання з двох дат 
вважається датою отримання Міжнародним бюро. 
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Розділ 11: 
Електронні повідомлення; підтвердження і дата отримання електронного повідомлення 

Міжнародним бюро 

(a) Якщо Відомство бажає цього, обмін повідомленнями між цим Відомством і Міжнародним 
бюро, включаючи подання міжнародної заявки, здійснюється за допомогою електронних 
засобів способом, узгодженим між Міжнародним бюро і відповідним Відомством. 

(b) Міжнародне бюро негайно шляхом електронної передачі інформує відправника електронного 
повідомлення про отримання цього повідомлення, і, якщо отримане електронне 
повідомлення є неповним або іншим чином непридатним, про це також, за умови, що 
відправника можна ідентифікувати та надіслати йому повідомлення. 

(c) Якщо повідомлення передається електронними засобами і, через різницю в часі між місцем 
відправлення повідомлення і Женевою, дата початку передачі повідомлення відрізняється 
від дати отримання Міжнародним бюро всього повідомлення, більш рання з двох дат 
вважається датою отримання Міжнародним бюро. 

Частина 4  Вимоги, що стосуються імен (назв) і адрес  

Розділ 12: 
Імена (назви) й адреси 

(a) У випадку фізичної особи повинні зазначатися прізвище й ім'я (імена) фізичної особи. 

(b) У випадку юридичної особи повинне зазначатися повне офіційне найменування юридичної 
особи. 

(c) У випадку, якщо ім'я (назва) пишеться не латиницею, зазначення цього імені (назви) 
транслітерується латиницею, яка повинна відповідати фонетиці мови міжнародної заявки. У 
випадку юридичної особи, назва якої пишеться не латиницею, вищезгадана транслітерація 
може замінятися перекладом на мову міжнародної заявки. 

(d) Адреса зазначається таким чином, щоб вона відповідала загальноприйнятим вимогам для 
своєчасної доставки поштою і включала, щонайменше, всі відповідні адміністративні 
одиниці, включаючи номер будинку, якщо він є; крім того, можуть зазначатися номери 
телефону і телефаксу, адреса електронної пошти, а також інша адреса для листування. 

Розділ 13: 
Адреса для листування 

Якщо існує два або кілька заявників, нових власників або ліцензіатів з різними адресами, 
зазначається одна адреса для листування. Якщо така адреса не зазначена, адреса особи, названої 
першою, вважатиметься адресою для листування. 

Частина 5  Повідомлення про попередню відмову 

Розділ 14: 
Дата відправлення повідомлення про попередню відмову 

У випадку, якщо повідомлення про попередню відмову відправляється поштою, дата 
відправлення визначається за поштовим штемпелем. Якщо поштовий штемпель нерозбірливий або 
відсутній, Міжнародне бюро вважає, що таке повідомлення було відправлено за 20 днів до дати його 
отримання Міжнародним бюро. Однак, якщо дата відправлення, визначена таким чином, є більш 
ранньою, ніж дата відмови або дата відправлення, зазначена в повідомленні, Міжнародне бюро вважає 
датою відправлення такого повідомлення більш пізню дату. У випадку, якщо повідомлення про відмову 
відправляється через службу доставки, дата відправлення визначається за зазначенням, наданим такою 
службою доставки, на підставі даних про відправлення, записаних цією службою. 

Розділ 15: 
Зміст повідомлення про попередню відмову на підставі заперечення 

(a) Повідомлення про попередню відмову на підставі заперечення обмежується деталями, 
описаними в Правилі 17(2 і (3). Зазначення підстав, на яких ґрунтується попередня відмова, відповідно 
до Правила 17(2)(iv), крім заяви про те, що відмова ґрунтується на запереченні, повинне коротко 
викладати підстави для заперечення (наприклад, колізія з більш раннім товарним знаком або іншим 
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правом, відсутність розпізнавальної здатності). Якщо заперечення ґрунтується на колізії з більш раннім 
правом, крім знака, який зареєстрований або є предметом заявки на реєстрацію, це право і, бажано, 
власник цього права, ідентифікуються в стислій формі. До повідомлення не повинні додаватися 
пояснювальні записки або докази. 

(b) Будь-який документ, що додається до повідомлення, який не оформлений на окремих 
аркушах формату A4 або іншим чином є непридатним для сканування, і будь-яка річ недокументарного 
характеру, наприклад, зразки або упаковка, не реєструватиметься і не прийматиметься Міжнародним 
бюро. 

Частина 6  Нумерація міжнародних реєстрацій  

Розділ 16: 
Нумерація після часткової зміни прав власності 

(a) Переуступка чи інша передача міжнародної реєстрації, яка стосується тільки деяких товарів і 
послуг або тільки деяких зазначених Учасників, реєструється в Міжнародному реєстрі за 
номером міжнародної реєстрації, частина якої була переуступлена чи іншим чином 
передана. 

(b) Будь-яка переуступлена чи іншим чином передана частина анулюється за номером 
вищезгаданої міжнародної реєстрації й реєструється як окрема міжнародна реєстрація. 
Окремій міжнародній реєстрації присвоюється номер реєстрації, частина якої була 
переуступлена чи іншим чином передана, разом з великою літерою. 

Розділ 17: 
Нумерація після об'єднання міжнародних реєстрацій 

Міжнародній реєстрації внаслідок об'єднання міжнародних реєстрацій відповідно до Правила 
27(3) присвоюється номер міжнародної реєстрації, частина якої була переуступлена чи іншим чином 
передана, разом з великою літерою, якщо це є застосовним. 

Розділ 18: 
Нумерація після заяви, що зміна прав власності не має чинності  

Окремій міжнародній реєстрації, яка реєструється в Міжнародному реєстрі відповідно до 
Правила 27(4)(e), присвоюється номер реєстрації, частина якої була переуступлена чи іншим чином 
передана, разом з великою літерою. 

Частина 7  Сплата зборів  

Розділ 19: 
Способи сплати  

Збори можуть сплачуватися Міжнародному бюро за допомогою 

(i) дебетування поточного рахунку в Міжнародному бюро,  

(ii) платежу на швейцарський поштовий чековий рахунок або на будь-який з указаних 
банківських рахунків Міжнародного бюро,  

(iii) банківського чеку,  

(iv) готівкового платежу в Міжнародному бюро. 
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Договір про закони щодо товарних знаків* 

(Договір ратифіковано Законом N 380/95-вр від 13.10.95) 

Стаття 1 
Умовні скорочення 

Для цілей цього Договору та при відсутності спеціальних застережень: 

(і) "відомство" означає агентство, якому Сторона, що домовляється, доручила реєстрацію 
знаків; 

(іі) "реєстрація" означає реєстрацію знака відомством; 

(ііі) "заявка" означає заявку на реєстрацію; 

(іv) посилання на "особу" розуміється як посилання на фізичну та/або юридичну особу; 

(v) "власник" означає особу, яка в реєстрі знаків зазначена як власник реєстрації; 

(vі) "реєстр знаків" означає сукупність даних, які формує відомство. Реєстр включає зміст усіх 
реєстрацій і всі дані, внесені щодо всіх реєстрацій, незалежно від носія, на якому вони 
зберігаються; 

(vіі) "Паризька конвенція" означає Паризьку конвенцію по охороні промислової власності, яка 
підписана у Парижі 20 березня 1883 року, з урахуванням переглядів і виправлень; 

(vііі) "Ніццька класифікація" означає класифікацію, засновану Ніццькою угодою про Міжнародну 
класифікацію товарів та послуг для цілей реєстрації знаків, яка підписана в Ніцці 15 червня 
1957 року, з урахуванням переглядів і виправлень; 

(іx) "Сторона, що домовляється" означає будь-яку державу чи міжурядову організацію, що є 
учасницею цього Договору; 

(x) посилання на "ратифікаційну грамоту" розуміється як посилання на документи про прийняття 
і схвалення; 

(xі) "Організація" означає Всесвітню організацію інтелектуальної власності; 

(xіі) "Генеральний директор" - Генеральний директор Організації; 

(xііі) "Інструкція" означає Інструкцію до цього Договору, про яку йдеться у Статті 17. 

Стаття 2 
Знаки, до яких застосовується Договір 

(1) [Характер знаків] 

а) Цей Договір застосовується до знаків, які складаються з візуальних позначень, за умови, що 
тільки ті з Сторін. що домовляються, які приймають до реєстрації об'ємні знаки, зобов'язані 
поширювати дію цього Договору на такі знаки. 

b) Цей Договір не застосовується до голографічних знаків та знаків, які не складаються з 
візуальних позначень, зокрема до звукових та нюхових знаків. 

(2) [Види знаків] 

а) Цей Договір застосовується до знаків щодо товарів (товарні знаки) або послуг (знаки 
обслуговування) або товарів і послуг. 

b) Цей Договір не застосовується до колективних, сертифікаційних та гарантійних знаків. 

Стаття 3 
Заявка 

(1) [Відомості або елементи, які містяться у заявці або які супроводжують її; мито] 

а) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заявка містила всі або деякі з 
таких відомостей чи елементів: 

                                                   
*
 Набув чинності, в тому числі для України, 1 серпня 1996 р. 
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(і) заяву про реєстрацію; 

(іі) ім'я та адресу заявника; 

(ііі) назву держави, громадянином якої є заявник, якщо він є громадянином будь-якої 
держави; назву держави, в якій він має місце проживання, за наявності такого; назву 
держави, на території якої заявник має дійсне та нефіктивне промислове чи 
торговельне підприємство, за наявності такого; 

(іv) організаційно-правовий характер юридичної особи та назву держави, а в разі 
необхідності, територіальної одиниці у складі такої держави, згідно з законодавством 
якої заснована вказана особа, - якщо заявник є юридичною особою; 

(v) ім'я та адресу представника, якщо заявник має такого; 

(vі) адресу для ділового листування, якщо згідно зі Статтею 4 (2) b) потрібна така адреса; 

(vіі) заяву про витребування пріоритету раніше поданої заявки разом з відомостями і 
доказами на підтримку такої заяви про пріоритет, які можуть вимагатися відповідно до 
Статті 4 Паризької конвенції, - якщо заявник бажає скористатися правом такого 
пріоритету; 

(vііі) заяву про витребування охорони, яка виникає у зв'язку з експонуванням товарів та/або 
послуг на виставці, разом з відомостями на підтримку такої заяви, які вимагаються 
відповідно до законодавства Сторони, що домовляється, - якщо заявник бажає 
скористатися перевагою такої охорони; 

(іx) заяву про використання стандартних символів (букв та цифр), якщо заявник бажає, 
щоб знак був зареєстрований та опублікований з використанням стандартних 
символів, - якщо відомство Сторони, що домовляється, використовує такі символи; 

(x) заяву про витребування охорони кольору як відрізняльного елемента знака, а також 
назви кольору чи кольорів, на які витребовується охорона, та у зв'язку з кожним із 
кольорів зазначення основних частин знака, виконаних у цьому кольорі, - якщо заявник 
бажає витребувати таку охорону; 

(xі) заяву, якщо знак є об'ємним; 

(xіі) одне чи декілька зображень знака; 

(xііі) транслітерацію знака чи певних його частин; 

(xіv) переклад знака чи певних його частин; 

(xv) назви товарів та/або послуг, для яких витребовується реєстрація знака, згрупованих по 
класах Ніццької класифікації, при цьому кожній групі повинен передувати номер класу 
цієї Класифікації, до якого відноситься ця група товарів чи послуг, надана у порядку 
зазначеної Класифікації; 

(xvі) підпис особи, зазначеної в пункті (4); 

(xvіі) заяву про наміри використовувати знак відповідно до вимог законодавства Сторони, 
що домовляється. 

b) Замість або на доповнення до заяви про наміри використовувати знак, згаданої у підпункті а) 
(xvіі), заявник може подати заяву про фактичне використання знака та надати докази цього 
відповідно до вимог законодавства Сторони, що домовляється. 

c) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у зв'язку з заявкою її відомству 
було сплачено мито. 

(2) [Подання заявки] 

Щодо вимог до подання заявки жодна із Сторін, що домовляються, не може відхилити заявку, (і) 
якщо вона подана в письмовому вигляді на папері, за умови, що, з урахуванням пункту (3) вона подана 
на бланку, який відповідає Бланку заявки, передбаченому Інструкцією, (іі) якщо Сторона, що 
домовляється, дозволяє передачу повідомлень її відомству по телефаксу і заявка передана таким 
способом, за умови, що з урахуванням пункту (3) паперова копія, яка отримана в результаті такої 
передачі, відповідає Бланку заявки, згаданому в підпункті (і). 

(3) [Мова] 



 374 

Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заявка була складена мовою чи 
однією з мов, прийнятих у її відомстві. Якщо в її відомстві прийнято декілька мов, від заявника може 
вимагатися виконання інших мовних вимог, що пред'являються цим відомством, при цьому не може 
вимагатися, щоб заявка була складена більш ніж однією мовою. 

(4) [Підпис] 

а) Підпис, зазначений у пункті (1) а) (xvі), може бути підписом заявника або його представника. 

b) Без урахування підпункту a) будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб 
заяви, згадані в пункті (1) a) (xvіі) та b), були підписані самим заявником, навіть у тому 
випадку, якщо у нього є представник. 

(5) [Одна заявка для товарів та/або послуг, які відносяться до декількох класів] 

Одна й та сама заявка може стосуватися декількох товарів та/або послуг, незалежно від їх 
належності до одного чи декількох класів Ніццької класифікації. 

(6) [Фактичне використання] 

Якщо заяву про наміри використовувати знак подано відповідно до пункту (1) а) (xvіі), то будь-яка 
Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заявник протягом строку, встановленого національним 
законодавством, та з урахуванням мінімального строку, запропонованого Інструкцією, надав у її 
відомство докази фактичного використання знака відповідно до вимог зазначеного законодавства. 

(7) [Заборона вимагати виконання інших умов] 

Жодна із Сторін, що домовляються, не може вимагати відносно заявки виконання умов, 
відмінних від зазначених у пунктах (1) - (4) та (6). Зокрема, відносно заявки протягом усього періоду її 
розгляду не може витребовуватися виконання таких умов: 

(і) подання будь-якого свідоцтва чи виписки з торгового реєстру; 

(іі) зазначення того, що заявник здійснює промислову чи торговельну діяльність, а також 
надання відповідних доказів; 

(ііі) зазначення того, що заявник здійснює діяльність стосовно товарів та/або послуг, які 
перелічені у заявці, а також надання відповідних доказів; 

(іv) надання доказів того, що знак, зареєстрований у реєстрі знаків іншої Сторони, що 
домовляється, або держави-учасниці Паризької конвенції, яка не є Стороною, що 
домовляється, за винятком тих випадків, коли заявник вимагає застосування Статті 6 
quіnquіes Паризької конвенції. 

(8) [Докази] 

Будь-яка Сторона, що домовляється, в ході проведення експертизи заявки може вимагати 
надання доказів її відомству, якщо у відомства виникнуть обгрунтовані сумніви щодо вірогідності будь-
яких відомостей чи елементів, які містяться у заявці. 

Стаття 4 
Представництво; адреса для ділового листування 

(1) [Представники, допущені до практики] 

Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб будь-яка особа, призначена як 
представник для цілей будь-якої процедури, що застосовується її відомством, була представником, 
допущеним до практики перед цим відомством. 

(2) [Обов'язкове представництво; адреса для ділового листування] 

а) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб особа, яка не проживає і не має 
дійсного і нефіктивного промислового чи торговельного підприємства на її території, для 
цілей будь-якої процедури, що застосовується її відомством, була представлена 
представником. 

b) Будь-яка Сторона, що домовляється, яка не потребує представництва в розумінні підпункту 
а), може вимагати, щоб особа, яка не проживає і не має дійсного і нефіктивного 
промислового чи торговельного підприємства на її території, для цілей будь-якої процедури, 
що застосовується її відомством, мала на цій території адресу для ділового листування. 

(3) [Доручення] 
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а) У тих випадках, коли Сторона, що домовляється, дозволяє або вимагає, щоб заявник, 
власник чи будь-яка інша зацікавлена особа була представлена представником перед її 
відомством, вона може вимагати, щоб такий представник був призначений в окремому 
повідомленні (далі - "доручення"), що містить, залежно від випадку, ім'я і підпис заявника, 
власника або іншої особи. 

b) Доручення може стосуватися однієї чи декількох заявок та/або реєстрацій, зазначених у ній, 
чи, з урахуванням будь-якого винятку, зазначеного особою, що призначає представника, всіх 
існуючих і майбутніх заявок та/або реєстрацій цієї особи. 

c) Доручення може обмежувати повноваження представника певними юридичними діями. 
Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб доручення, згідно з яким 
представник має право відкликати заявку або відмовлятися від реєстрації знака, чітко 
обумовлювало це. 

d) Якщо повідомлення відомству передає особа, зазначена в ньому як представник, але на час 
одержання такого повідомлення відомство не має необхідного доручення, Сторона, що 
домовляється, може вимагати, щоб таке доручення було представлено її відомству протягом 
строку, встановленого Стороною, що домовляється, і з урахуванням мінімального строку, 
запропонованого Інструкцією. Якщо доручення не надано відомству протягом строку, 
встановленого Стороною, що домовляється, ця Сторона може передбачати, що 
повідомлення вказаної особи не має сили. 

e) Щодо вимог до представлення і змісту доручення жодна Сторона, що домовляється, не 
може не визнавати дію такого доручення: 

(і) якщо воно представлене в письмовому вигляді на папері, за умови, що, з урахуванням 
пункту (4), воно представлене на бланку, який відповідає Бланку доручення, 
передбаченому Інструкцією; 

(іі) якщо Сторона, що домовляється, дозволяє передачу повідомлень її відомству по 
телефаксу і доручення передано таким способом, за умови, що паперова копія, 
одержана в результаті такої передачі, з урахуванням пункту (4), відповідає Бланку 
доручення, зазначеному в підпункті (і). 

(4) [Мова] 

Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб доручення було складено мовою чи 
однією з мов, прийнятих у її відомстві. 

(5) [Посилання на доручення] 

Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб будь-яке повідомлення, зроблене 
представником її відомству, для цілей процедури, що застосовується цим відомством, містило 
посилання на доручення, на підставі якого представник здійснює свої дії. 

(6) [Заборона вимагати виконання інших умов] 

Жодна Сторона, що домовляється, стосовно питань, що розглядаються в пунктах (3) - (5), не 
може вимагати виконання умов, відмінних від передбачених у цих пунктах. 

(7) [Докази] 

Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати надання доказів її відомству, якщо у 
відомства виникають обгрунтовані сумніви щодо вірогідності будь-яких відомостей, що містяться в будь-
якому із повідомлень, згаданих у пунктах (2) - (5). 

Стаття 5 
Дата подання 

(1) [Припустимі вимоги] 

а) З урахуванням підпункту b) та пункту (2) Сторони, що домовляються, встановлюють як дату 
подання заявки дату отримання її відомством таких відомостей та елементів мовою, що 
приписана Статтею 3 (3): 

(і) явного або яке мається на увазі зазначення того, що витребовується реєстрація знака; 

(іі) відомостей, що дозволяють ідентифікувати заявника; 

(ііі) відомостей, достатніх для встановлення поштового контакту із заявником або його 
представником, якщо такий є; 
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(іv) досить чіткого зображення знака, реєстрація якого витребовується в заявці; 

(v) переліку товарів та/або послуг, для яких витребовується реєстрація; 

(vі) заяви, згаданої у Статті 3 (1) a) (xvіі), або заяви та доказів, згаданих у Статті 3 (1) b), 
відповідно до вимог законодавства Сторони, що домовляється, при цьому, якщо цього 
вимагає зазначене законодавство, такі заяви повинні бути підписані самим заявником 
навіть у тому разі, коли в нього є представник, - у тих випадках, коли застосовується 
Стаття 3 (1) a) (xvіі) або b). 

b) Будь-яка Сторона, що домовляється, може встановлювати як дату подання заявки дату 
отримання її відомством не всіх, а тільки деяких відомостей та елементів, що згадані у 
підпункті a), або отримання їх мовою, відмінною від мови, приписаною Статтею 33. 

(2) [Припустимі додаткові вимоги] 

а) Сторона, що домовляється, може передбачати, що дата подання не буде встановлена до 
сплати приписаного мита. 

b) Сторона, що домовляється, може застосовувати вимогу, згадану у підпункті a), тільки у тому 
випадку, якщо вона застосовує таку вимогу на дату приєднання до цього Договору. 

(3) [Виправлення та строки] 

Умови та строки внесення виправлень згідно з пунктами (1) та (2) встановлюються Інструкцією. 

(4) [Заборона вимагати виконання інших умов] 

Жодна з сторін, що домовляються, не може вимагати стосовно дати подання виконання умов, 
відмінних від зазначених у пунктах (1) та (2). 

Стаття 6 
Одна реєстрація для товарів та/або послуг, які стосуються до декількох класів 

Якщо товари та/або послуги, що стосуються декількох класів Ніццької класифікації, включені в 
одну й ту ж заявку, то по цій заявці проводиться одна реєстрація. 

Стаття 7 
Поділ заявки та реєстрації 

(1) [Поділ заявки] 

а) Будь-яка заявка, в якій перелічені декілька товарів та/або послуг (далі - "первісна заявка"), (і) 
принаймні до прийняття відомством рішення про реєстрацію знака, (іі) під час процедури, 
пов'язаної з розглядом заперечення проти рішення відомства зареєструвати знак, (ііі) під час 
процедури, пов'язаної з оскарженням рішення про реєстрацію знака, може бути поділена 
заявником або на його прохання на дві або декілька заявок (далі - "виділені заявки") шляхом 
розподілу між такими заявками товарів та/або послуг, перелічених у первинній заявці. 
Виділені заявки зберігають дату подання первинної заявки та її пріоритет, за наявності 
такого. 

b) З урахуванням підпункту a) будь-яка Сторона, що домовляється, вільна у встановленні 
вимог щодо поділу заявки, включаючи сплату мита. 

(2) [Поділ реєстрації] 

З урахуванням відповідних змін пункт (1) застосовується до поділу реєстрації. Такий поділ 
дозволяється (і) під час процедур перед відомством, пов'язаних з вимогою третіх осіб, визнати 
реєстрацію недійсною, (іі) під час процедур, пов'язаних з оскарженням рішення, яке прийнято 
відомством у ході попередніх процедур, за умови, що Сторона, що домовляється, не може не 
передбачати можливості поділу реєстрації, якщо її законодавство дозволяє третім особам заперечувати 
проти реєстрації знака до його фактичної реєстрації. 

Стаття 8 
Підпис 

(1) [Повідомлення на папері] 

Якщо повідомлення, адресоване відомству Сторони, що домовляється, подане на папері і при 
цьому вимагається підпис, то Сторона, що домовляється, (і) приймає власноручний підпис з 
урахуванням підпункту (ііі), (іі) вільна дозволяти замість власноручного підпису використання інших 
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форм підпису, таких як відбиток або штемпель з підписом, чи використання печатки, (ііі) може вимагати, 
щоб замість власноручного підпису використовувалась печатка, якщо фізична особа, яка підписує 
повідомлення, є її громадянином і адреса такої особи знаходиться на її території, (іv) може вимагати, 
щоб печатка супроводжувалась літерним позначенням імені фізичної особи, якщо використовується 
печатка такої особи. 

(2) [Повідомлення по телефаксу] 

а) Якщо Сторона, що домовляється, дозволяє передачу повідомлень до її відомства по 
телефаксу, вона буде вважати повідомлення підписаним, якщо на роздруківці, отриманій по 
телефаксу, є зображення підпису або, де це необхідно згідно з пунктом (1) (іv), зображення 
печатки разом з літерним позначенням імені фізичної особи, печатка якої використовується. 

b) Сторона, що домовляється, яка згадана у підпункті a), може вимагати, щоб документ, 
зображення якого передано по телефаксу, був переданий її відомству протягом визначеного 
строку, з урахуванням мінімального строку, запропонованого Інструкцією. 

(3) [Повідомлення електронними засобами зв'язку] 

Якщо Сторона, що домовляється, дозволяє передачу повідомлень її відомству електронними 
засобами зв'язку, вона буде вважати повідомлення підписаним, якщо в ньому зазначено відправника, що 
надав повідомлення електронними засобами зв'язку, як це пропонує Сторона, що домовляється. 

(4) [Заборона вимагати посвідчення] 

Жодна зі Сторін, що домовляються, не може вимагати засвідчення, нотаріального засвідчення, 
завірення, легалізації або іншого посвідчення будь-якого підпису або інших способів посвідчення особи, 
згаданих у попередніх пунктах, за винятком тих випадків, коли законодавство Сторони, що 
домовляється, передбачає посвідчення підпису в зв'язку з відмовою від реєстрації. 

Стаття 9 
Класифікація товарів та/або послуг 

(1) [Зазначення товарів та/або послуг] 

Кожна реєстрація та будь-яка публікація, яка здійснена відомством стосовно заявки або 
реєстрації, яка містить зазначення товарів та/або послуг, вказує назву цих товарів та/або послуг, 
згрупованих по класах Ніццької класифікації, при цьому кожній групі повинен передувати номер класу 
даної Класифікації, до якого відноситься група товарів або послуг. 

(2) [Товари чи послуги, які стосуються одного й того ж класу або до різних класів] 

а) Товари або послуги не можуть вважатися подібними на тій підставі, що в будь-якій 
реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують в одному й тому ж класі 
Ніццької класифікації. 

b) Товари чи послуги не можуть вважатися відмінними одні від одних на тій підставі, що в будь-
якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують у різних класах Ніццької 
класифікації. 

Стаття 10 
Зміна імен чи адрес 

(1) [Зміна імені або адреси власника] 

а) Якщо власник реєстрації залишився тим же, але змінилися його ім'я та/або адреса, кожна 
Сторона, що домовляється, визнає заяву про внесення відомством такої зміни в свій реєстр 
знаків, зроблену в повідомленні, підписаному власником чи його представником, із 
зазначенням номера відповідної реєстрації і зміни, яку слід внести до реєстру. Щодо вимог 
до подання такої заяви жодна Сторона, що домовляється, не відхилить заяву, (і) якщо вона 
подана в письмовому вигляді на папері, за умови, що, з урахуванням підпункту c), вона 
подана на бланку, який відповідає Бланку заяви, передбаченому Інструкцією, (іі) якщо 
Сторона, що домовляється, дозволяє передачу повідомлення її відомству по телефаксу і 
заява передана таким способом, за умови, що з урахуванням підпункту c) паперова копія, 
одержана внаслідок такої передачі, відповідає Бланку заяви, згаданому в підпункті (і). 

b) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у заяві було вказано: 

(і) ім'я та адресу власника; 

(іі) ім'я та адресу представника, якщо власник реєстрації має такого; 
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(ііі) адресу для ділового листування, якщо власник реєстрації має таку; 

c) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заяву було складено мовою чи 
однією із мов, прийнятих в її відомстві. 

d) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у зв'язку із заявою її відомству 
було сплачено мито. 

e) Навіть якщо зміна стосується декількох реєстрацій, достатньо однієї заяви, за умови, що в 
ній вказано номери всіх відповідних реєстрацій. 

(2) [Зміна імені або адреси заявника] 

З урахуванням відповідних змін пункт (1) застосовується в тих випадках, коли зміна стосується 
заявки чи заявок або заявки чи заявок і реєстрації чи реєстрації, за умови, що, якщо будь-якій із 
відповідних заявок ще не привласнено номер чи такий номер не відомий заявнику чи його представнику, 
заява, проте, ідентифікує таку заявку так, як це запропоновано Інструкцією. 

(3) [Зміна імені або адреси представника або адреси для ділового листування] 

З урахуванням відповідних змін пункт (1) застосовується до будь-якої зміни імені або адреси 
представника, за наявності такого, і до будь-якої зміни адреси для ділового листування, за наявності 
такої. 

(4) [Заборона вимагати виконання інших умов] 

Жодна Сторона, що домовляється, не може вимагати щодо заяви, згаданої в цій Статті, 
виконання умов, відмінних від зазначених у пунктах (1) - (3). Зокрема, не може вимагатися надання будь-
якого посвідчення стосовно такої зміни. 

(5) [Докази] 

Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати надання її відомству доказів у разі, коли у 
відомства виникають обгрунтовані сумніви щодо вірогідності будь-яких відомостей, що містяться у заяві. 

Стаття 11 
Зміна власника 

(1) [Зміна власника реєстрації] 

а) У випадку зміни власника реєстрації кожна Сторона, що домовляється, визнає заяву про 
внесення відомством такої зміни у свій реєстр знаків, зроблену в повідомленні, підписаному 
попереднім власником реєстрації або його представником, або особою, яка стала власником 
реєстрації (далі - "новий власник"), або його представником, з зазначенням номера 
відповідної реєстрації та зміни, що повинна бути внесена в реєстр. 

  Щодо вимог до подання заяв жодна з Сторін, що домовляються, не може відхилити заяву, (і) 
якщо вона подана у письмовому вигляді на папері, за умови, що, з урахуванням пункту (2) 
a), вона подана на бланку, що відповідає Бланку заяви, передбаченому Інструкцією, (іі) якщо 
Сторона, що домовляється, дозволяє передачу повідомлень її відомству по телефаксу і 
заява передана таким способом, за умови, що, з урахуванням пункту (2) a), копія на папері, 
отримана внаслідок такої передачі, відповідає Бланку заяви, згаданому в підпункті (і). 

b) Якщо зміна власника є результатом укладання контракту, то будь-яка Сторона, що 
домовляється, може вимагати, щоб це було вказано в заяві, до якої, на вибір запитуючої 
сторони, додається один із нижченаведених документів: 

(і) копія контракту, при цьому може вимагатися, щоб така копія була засвідчена 
державним нотаріусом або будь-яким іншим компетентним державним органом; 

(іі) виписка із контракту, яка відбиває зміну власника реєстрації, при цьому може 
вимагатися, щоб така виписка була засвідчена державним нотаріусом або будь-яким 
іншим компетентним державним органом; 

(ііі) незасвідчене свідоцтво про передачу права на знак, складене відповідно до форми і 
змісту, запропонованих Інструкцією, і підписане колишнім і новим власниками; 

(іv) незасвідчений документ про передачу права на знак, складений відповідно до форми і 
змісту, запропонованих Інструкцією, і підписаний колишнім і новим власниками. 

c)  Якщо зміна власника є результатом об'єднання, то будь-яка Сторона, що домовляється, 
може вимагати, щоб це було вказано в заяві, до якої додається копія документа, складеного 
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компетентним органом, і що доводить таке об'єднання, як, наприклад, копія виписки із 
торговельного реєстру, при цьому може вимагатися, щоб така копія була засвідчена 
органом, яким видано цей документ, або державним нотаріусом, або будь-яким іншим 
компетентним державним органом. 

d) У випадку зміни одного або декількох, але не всіх, співвласників унаслідок укладання 
контракту або об'єднання, будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб будь-
який співвласник, на якого не розповсюджується зміна, в підписаному ним документі дав 
спеціальну згоду на зміну власника. 

e) Якщо зміна власника не є результатом укладання контракту або об'єднання, а викликана 
іншими підставами, наприклад застосуванням закону або рішенням суду, будь-яка Сторона, 
що домовляється, може вимагати, щоб це було зазначено в заяві, до якої додається копія 
документа, що доводить таку зміну, при цьому може вимагатися, щоб копія була засвідчена 
органом, який видав такий документ, державним нотаріусом або будь-яким іншим 
компетентним державним органом. 

f) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у заяві зазначалися: 

(і) ім'я та адреса попереднього власника; 

(іі) ім'я та адреса нового власника; 

(ііі) назва держави, громадянином якої є новий власник, якщо він є громадянином будь-якої 
держави; назва держави, в якій новий власник має місце проживання, за наявності такого; 
назва держави, в якій новий власник має дійсне і нефіктивне промислове або торговельне 
підприємство, за наявності такого; 

(іv) організаційно-правовий характер юридичної особи та назва держави, якщо новий власник є 
юридичною особою, а в разі необхідності, територіальної одиниці у складі такої держави, 
відповідно до законодавства якої заснована зазначена юридична особа; 

(v) ім'я та адреса представника, якщо попередній власник має такого; 

(vі) адреса для ділового листування, якщо попередній власник має таку; 

(vіі) ім'я та адреса представника, якщо новий власник має такого; 

(vііі) адреса нового власника для ділового листування, якщо відповідно до Статті 4 (2) b) 
вимагається така. 

g) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у зв'язку з заявою її відомству 
було сплачено мито. 

h) Навіть якщо зміна власника стосується кількох реєстрацій, достатньо однієї заяви, за умови, 
що попередній і новий власники є одними й тими ж особами для кожної реєстрації і що в 
заяві зазначено реєстраційні номери всіх цих реєстрацій. 

і) Якщо зміна власника стосується не всіх товарів та/або послуг, перелічених у реєстрації 
попереднього власника, і законодавство дозволяє внесення записів про таку зміну, 
відомство виконує окрему реєстрацію товарів та/або послуг, щодо яких мала місце зміна 
власника. 

(2) [Мова; переклад] 

а) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заява, свідоцтво про передачу 
права на знак або документ про передачу такого права, про які йдеться у пункті (1), були 
складені мовою або однією з мов, що прийняті у її відомстві. 

b) Якщо документи, згадані у пункті (1) b), і) та (іі), c) та e), представлені не мовою або не 
однією з мов, що прийняті у відомстві Сторони, що домовляється, така Сторона може 
вимагати, щоб до заяви було додано переклад або завірений переклад потрібного документа 
мовою або однією з мов, що прийняті в її відомстві. 

(3) [Зміна власника заявки] 

З урахуванням відповідних змін пункти (1) і (2) застосовуються в тих випадках, коли зміна 
власника стосується заявки або заявок чи заявки або заявок та реєстрації або реєстрацій, за умови, що, 
якщо будь-якій із відповідних заявок ще не надано номер або такий номер не відомий заявнику чи його 
представнику, в заяві, проте, заявка ідентифікується так, як це запропоновано Інструкцією. 

(4) [Заборона вимагати виконання інших умов] 
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Жодна із Сторін, що домовляються, не може вимагати стосовно заяви, про яку йдеться у цій 
Статті, виконання умов, відмінних від зазначених у пунктах (1) - (3). Зокрема, не може вимагатися 
виконання таких умов: 

(і) надання будь-якого документа або виписки із торгового реєстру з урахуванням положення 
пункту (1) c); 

(іі) зазначення того, що новий власник здійснює промислову або торговельну діяльність, а 
також надання відповідних доказів; 

(ііі) зазначення того, що новий власник здійснює діяльність стосовно товарів та/або послуг, на 
які поширюється зміна власника, а також надання відповідних доказів; 

(іv) зазначення того, що попередній власник повністю або частково передав своє підприємство 
або нематеріальні активи новому власнику, а також надання відповідних доказів. 

(5) [Докази] 

Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати надання її відомству доказів або, у 
випадках, на які поширюються положення пункту (1) c) або e), додаткових доказів, якщо у відомства 
виникають обгрунтовані сумніви щодо вірогідності будь-яких відомостей, що містяться в заяві та/або в 
будь-якому документі, згаданому в цій Статті. 

Стаття 12 
Виправлення помилок 

(1) [Виправлення помилки, що стосується реєстрації] 

а) Кожна Сторона, що домовляється, визнає заяву про виправлення помилки, зробленої в 
заявці або іншій заяві, повідомленій її відомству, і відображеної в реєстрі знаків та/або будь-
якій публікації її відомства, яка міститься в повідомленні, підписаному власником реєстрації 
або його представником, з зазначенням номера відповідної реєстрації, помилки, яка повинна 
бути виправлена, і виправлення, яке повинне бути внесене в реєстр. Щодо вимог до 
представлення такої заяви жодна Сторона, що домовляється, не може відхилити заяву, (і) 
якщо вона подана в письмовому вигляді на папері, за умови, що, з урахуванням підпункту c), 
вона подана на бланку, що відповідає Бланку заяви, передбаченому Інструкцією, (іі) якщо 
Сторона, що домовляється, дозволяє передачу повідомлення її відомству по телефаксу і 
заяву передано таким способом, за умови, що з урахуванням підпункту c), паперова копія, 
одержана в результаті такої передачі, відповідає Бланку заяви, згаданому в підпункті (і). 

b) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у заяві було зазначено: 

(і) ім'я та адресу власника; 

(іі) ім'я та адресу представника, якщо власник має такого; 

(ііі) адресу для ділового листування, якщо власник має таку. 

c) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заява була складена мовою чи 
однією з мов, прийнятих в її відомстві. 

d) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у зв'язку із заявою її відомству 
було сплачено мито. 

e) Навіть у тому випадку, коли виправлення стосується декількох реєстрацій однієї і тієї ж 
особи, достатньо однієї заяви, за умови, що помилка і необхідні виправлення є одними і 
тими ж для кожної реєстрації і що в заяві зазначено номери всіх цих реєстрацій. 

(2) [Виправлення помилки, що стосується заявки] 

З урахуванням відповідних змін пункт (1) застосовується в тих випадках, коли помилка 
стосується заявки або заявок чи заявки або заявок та реєстрації або реєстрацій, за умови, що, якщо 
будь-якій із відповідних заявок ще не присвоєно номер чи такий номер не відомий заявнику або його 
представнику, в заяві, проте, заявка ідентифікується так, як це зазначено в Інструкції. 

(3) [Заборона вимагати виконання інших умов] 

Жодна з Сторін, що домовляються, не може вимагати стосовно заяви, яка згадується в цій 
Статті, виконання умов, відмінних від зазначених у пунктах (1) і (2). 

(4) [Докази] 
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Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати надання її відомству доказів, якщо у 
відомства виникають обгрунтовані сумніви щодо того, чи є гадана помилка дійсно помилкою. 

(5) [Помилки відомства] 

Відомство Сторони, що домовляється, виправляє свої помилки ex offіcіo або на прохання без 
сплати будь-якого мита. 

(6) [Помилки, що не виправляються] 

Жодна з Сторін, що домовляються, не повинна застосовувати положення пунктів (1), (2) і (5) 
щодо будь-якої помилки, яка згідно з її законодавством не може бути виправлена. 

Стаття 13 
Строк дії реєстрації та його продовження 

(1) [Відомості або елементи, які містяться в заяві про продовження реєстрації або які її 
супроводжують; мито] 

а) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб продовження реєстрації 
здійснювалось за умови подання заяви і щоб така заява містила всі або деякі з таких 
відомостей: 

(і) прохання про продовження реєстрації; 

(іі) ім'я та адресу власника реєстрації; 

(ііі) номер відповідної реєстрації; 

(іv) дату подання заявки, в результаті якого була здійснена відповідна реєстрація, чи дату 
здійснення відповідної реєстрації - на вибір Сторони, що домовляється; 

(v) ім'я та адресу представника, якщо власник має такого; 

(vі) адресу для ділового листування, якщо власник має таку; 

(vіі) назви внесених у реєстр товарів та/або послуг, для яких є клопотання про 
продовження реєстрації, або назви внесених у реєстр товарів та/або послуг, 
згрупованих по класах Ніццької класифікації, для яких не витребовується продовження 
реєстрації, при цьому кожній групі повинен передувати номер класу цієї Класифікації, 
до якого відноситься дана група товарів або послуг, представлена у порядку класів 
зазначеної Класифікації, - якщо Сторона, що домовляється, дозволяє здійснювати 
продовження реєстрації тільки щодо деяких товарів та/або послуг, внесених у реєстр 
знаків, і витребовує таке продовження; 

(vііі) ім'я та адресу іншої, ніж власник або його представник, особи, якщо Сторона, що 
домовляється, дозволяє, щоб заява про продовження реєстрації була подана такою 
особою; 

(іx) підпис власника чи його представника або, у випадку застосування підпункту (vііі), 
підпис особи, згаданої в цьому підпункті. 

b) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб у зв'язку з заявою про 
продовження реєстрації її відомству було сплачено мито. Після сплати мита за первинний 
період реєстрації або за будь-який період продовження реєстрації не може вимагатися ніяка 
інша сплата за підтримку реєстрації в силі протягом такого періоду. Для цілей цього 
підпункту мита у зв'язку з поданням заяви та/або доказів щодо використання знака не 
розглядаються як оплата за підтримку реєстрації в силі, і на них не поширюються положення 
цього підпункту. 

c) Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заява про продовження реєстрації 
була подана і відповідне мито, згадане в підпункті b), сплачено відомству протягом строку, 
встановленого законодавством Сторони, що домовляється, з урахуванням мінімальних 
строків, зазначених Інструкцією. 

(2) [Подання заяви] 

Щодо вимог до надання заяви жодна Сторона, що домовляється, не може відхилити заяву, (і) 
якщо вона подана в письмовому вигляді на папері за умови, що, з урахуванням пункту (3), вона подана 
на бланку, який відповідає Бланку заяви, передбаченому Інструкцією, (іі) якщо Сторона, що 
домовляється, дозволяє передачу повідомлень її відомству по телефаксу і заяву передано таким 
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способом, за умови, що, з урахуванням пункту (3), паперова копія, одержана в результаті такої передачі, 
відповідає Бланку заяви, згаданому в підпункті (і). 

(3) [Мова] 

Будь-яка Сторона, що домовляється, може вимагати, щоб заява про продовження реєстрації 
була складена мовою або однією з мов, прийнятих у її відомстві. 

(4) [Заборона вимагати виконання інших умов] 

Жодна з Сторін, що домовляються, не може вимагати стосовно заяви про продовження 
реєстрації виконання умов, відмінних від зазначених у пунктах (1) - (3). Зокрема, не може вимагатися 
виконання таких умов: 

(і) надання зображення або інша ідентифікація знака; 

(іі) надання доказів того, що знак зареєстрований чи що реєстрація знака продовжена в реєстрі 
знаків будь-якої іншої Сторони, що домовляється; 

(ііі) подання заяви та/або доказів щодо використання знака. 

(5) [Докази] 

Будь-яка Сторона, що домовляється, протягом розглядання заяви про продовження реєстрації 
може вимагати надання доказів її відомству, якщо у відомства виникають обгрунтовані сумніви щодо 
вірогідності будь-яких відомостей або елементів, що містяться в заяві про продовження реєстрації. 

(6) [Заборона проводити експертизу по суті] 

Жодне відомство Сторони, що домовляється, не може проводити експертизу реєстрації по суті 
для цілей її продовження. 

(7) [Строк дії реєстрації] 

Строк дії первісної реєстрації складає десять років і може бути продовжений на наступний 
десятирічний період. 

Стаття 14 
Зауваження у випадку передбачуваної відмови 

Відомство не може повністю або частково відхилити заявку чи заяву згідно зі Статтями 10 - 13 
без надання, залежно від випадку, заявнику або Стороні, яка подала заяву, можливості протягом 
розумного строку зробити зауваження у зв'язку з передбачуваною відмовою. 

Стаття 15 
Зобов'язання дотримуватися Паризької конвенції 

Будь-яка Сторона, що домовляється, зобов'язується дотримуватися положень Паризької 
конвенції щодо знаків. 

Стаття 16 
Знаки обслуговування 

Будь-яка Сторона, що домовляється, застосовує до знаків обслуговування відповідні положення 
Паризької конвенції щодо товарних знаків і реєструє їх. 

Стаття 17 
Інструкція 

(1) [Зміст] 

а) Інструкція, що додається до цього Договору, містить правила щодо: 

(і) вимог, регулювання яких цей Договір спеціально "зазначає в Інструкції"; 

(іі) будь-яких додаткових подробиць, корисних для застосування положень цього 
Договору; 

(ііі) будь-яких адміністративних вимог, питань або процедур. 

b) Інструкція також містить Типові міжнародні бланки. 

(2) [Розбіжність між Договором і Інструкцією] 
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У випадку розбіжностей між положеннями цього Договору і положеннями Інструкції 
застосовуються положення Договору. 

Стаття 18 
Перегляд; протоколи 

(1) [Перегляд] 

Цей Договір може бути переглянутий на Дипломатичній конференції. 

(2) [Протоколи] 

З метою подальшого сприяння гармонізації законодавств у галузі знаків Дипломатична 
конференція може приймати протоколи, якщо ці протоколи не суперечать положенням цього Договору. 

Стаття 19 
Участь у Договорі 

(1) [Право на участь у Договорі] 

Підписати Договір і, з урахуванням пунктів (2) і (3), а також Статті 20 (1) і (3), стати його 
Стороною можуть такі суб'єкти міжнародних відносин: 

(і) будь-яка держава-учасниця Організації, в якій знаки можуть реєструватися її власним 
відомством; 

(іі) будь-яка міжурядова організація, що має відомство, в якому можуть реєструватися знаки, що 
діють на території, на якій застосовується Договір, який засновує цю міжурядову організацію, 
в кожній, що входять в неї, державі-учасниці або в тих її державах-учасницях, які зазначені 
для такої мети у відповідній заявці, за умови, що всі держави-учасниці цієї міжурядової 
організації є членами Організації; 

(ііі) будь-яка держава-учасниця Організації, в якій знаки можуть реєструватися тільки через 
відомство іншої зазначеної держави, що є членом Організації; 

(іv) будь-яка держава-учасниця Організації, в якій знаки можуть реєструватися тільки через 
відомство міжурядової організації, членом якої є ця держава; 

(v) будь-яка держава-учасниця Організації, в якій знаки можуть реєструватися тільки через 
спільне відомство групи держав-учасниць Організації. 

(2) [Ратифікація або приєднання] 

Будь який суб'єкт міжнародних відносин, згаданий у пункті (1), може здати на зберігання: 

(і) ратифікаційну грамоту, якщо він підписав цей Договір; 

(іі) акт про приєднання, якщо він не підписав цей Договір. 

(3) [Дата здачі на зберігання] 

а) З урахуванням підпункту b) датою здачі на зберігання ратифікаційної грамоти чи акта про 
приєднання вважається: 

(і) дата здачі на зберігання відповідного документа держави - у разі держави, згаданої в 
пункті (1) (і); 

(іі) дата, на яку здано на зберігання відповідний документ міжурядової організації - у разі 
міжурядової організації; 

(ііі) дата, на яку виконано наступну умову: здано на зберігання відповідний документ цієї 
держави і відповідний документ іншої зазначеної держави - у разі держави, згаданої в 
пункті (1) (ііі); 

(іv) дата, що застосовується відповідно до вищезазначеного підпункту (іі), - у разі 
держави, згаданої в пункті (1) (іv); 

(v) дата, на яку здано на зберігання документи всіх держав-учасниць групи, - у разі 
держави-учасниці групи держав, згаданої в пункті (1) (v). 

b) Будь-яка ратифікаційна грамота або акт про приєднання держави (далі в цьому підпункті - 
"документ") можуть супроводжуватися заявою, в якій вони вважаються зданими на 
зберігання за умови, що також здано на зберігання документ однієї іншої держави або однієї 
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міжурядової організації, або здано на зберігання документи двох інших держав, або 
документи однієї іншої держави і однієї міжурядової організації, що мають право стати 
Стороною цього Договору, з зазначенням їх назв. Документ, який містить таку заяву, 
розглядається як такий, що зданий на зберігання з дати, на яку виконано умову, зазначену в 
заяві. Але, якщо здача на зберігання документа, зазначеного в заяві, в свою чергу, 
супроводжується заявою такого роду, такий документ вважається зданим на зберігання з 
дати, на яку виконано умову, зазначену в останній заяві. 

c) Будь-яка заява, зроблена згідно з підпунктом b), у будь-який час може бути відкликаною 
повністю або частково. 

Будь-яке таке відкликання набуває чинності з дати отримання відповідного повідомлення 
Генеральним директором. 

Стаття 20 
Дата набуття чинності ратифікацій і приєднань 

(1) [Документи, які беруться до уваги] 

Для цілей цієї Статті до уваги беруться тільки ті ратифікаційні грамоти або акти про приєднання, 
які здаються на зберігання суб'єктами міжнародних відносин, згаданими у Статті 19 (1), та мають дату 
набуття чинності відповідно до Статті 19 (3). 

(2) [Первісне набуття чинності Договору] 

Цей Договір набуває чинності через три місяці після того, як п'ять держав здали на зберігання 
свої ратифікаційні грамоти або акти про приєднання. 

(3) [Набуття чинності ратифікацій та приєднань після набуття чинності Договором] 

Щодо будь-якого суб'єкта міжнародних відносин, на якого не розповсюджується положення 
пункту (2), цей Договір набуває чинності через три місяці з дати, на яку даний суб'єкт здав на зберігання 
свою ратифікаційну грамоту або акт про приєднання. 

Стаття 21 
Застереження 

(1) [Особливі види знаків] 

Будь-яка держава чи міжурядова організація шляхом застереження може заявити, що, 
незважаючи на Статтю 2 (1) а) і (2) а), вона не буде застосовувати ніякі положення Статей 3 (1) і (2), 5, 7, 
11 і 13 до асоційованих, тих, що забороняються, або похідних знаків. У такому застереженні 
зазначаються ті з вищенаведених положень, яких стосується таке застереження. 

(2) [Обов'язкові умови] 

Будь-яке застереження відповідно до пункту (1) робиться в заяві, доданій до ратифікаційної 
грамоти або акта про приєднання до цього Договору відповідної держави або міжурядової організації, 
яка робить застереження. 

(3) [Зняття застережень] 

Будь-яке застереження, зроблене відповідно до пункту (1), може бути знято в будь-який час. 

(4) [Заборона робити інші застереження] 

За винятком випадку, передбаченого пунктом (1), не допускаються ніякі застереження до цього 
Договору. 

Стаття 22 
Перехідні положення 

(1) [Одна заявка для товарів та послуг, які відносяться до декількох класів; поділ заявки] 

а) Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 3 
(5), заявка до її відомства може бути подана тільки щодо товарів та послуг, які належать до 
одного класу Ніццької класифікації. 

b) Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 6, у 
разі, коли товари та/або послуги, які відносяться до декількох класів Ніццької класифікації, 
включено в одну й ту ж заявку, то по цій заявці може проводитись декілька реєстрацій у 
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реєстрі знаків, за умови, що кожна з таких реєстрацій буде містити посилання на всі інші такі 
реєстрації, здійснені на основі зазначеної заявки. 

c) Будь-яка держава або міжурядова організація, яка зробила заяву відповідно до підпункту a), 
може заявити, що, незважаючи на Статтю 7 (1), поділ заявки не допускається. 

(2) [Одне доручення для декількох заявок та/або реєстрацій] 

Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 4 (3) b), 
доручення може стосуватися тільки однієї заявки або тільки однієї реєстрації. 

(3) [Заборона вимагати посвідчення підпису в дорученні і підпису в заявці] 

Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 8 (4), 
може вимагатися, щоб підпис у будь-якому дорученні або підпис заявника в будь-якій заявці був 
засвідчений, нотаріально засвідчений, завірений, легалізований або посвідчений іншим способом. 

(4) [Одна заява для декількох заявок та/або реєстрацій щодо зміни імені та/або адреси, зміни 
власника або виправлення помилки] 

Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 10 (1) 
e), (2) і (3), Статтю 1 (11) h) і (3) та Статтю 12 (1) e) і (2), заява про внесення змін щодо імен та/або 
адреси, заява про внесення змін щодо власника та заява щодо виправлення помилки може стосуватися 
тільки однієї заявки або тільки однієї реєстрації. 

(5) [Подання заяви та/або надання доказів щодо використання знака у зв'язку з продовженням 
реєстрації] 

Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 13 (4) 
(ііі), у зв'язку з продовженням реєстрації вона буде вимагати подання заяви та/або надання доказів 
стосовно використання знака. 

(6) [Експертиза по суті у зв'язку з продовженням реєстрації] 

Будь-яка держава або міжурядова організація може заявити, що, незважаючи на Статтю 13 (6), у 
зв'язку з першим продовженням реєстрації, яка поширюється на послуги, її відомство може проводити 
експертизу такої реєстрації по суті, за умови, що така експертиза обмежена усуненням багатьох 
реєстрацій, здійснених на основі заявок, поданих протягом шестимісячного періоду після введення в дію 
закону такої держави або організації, яким до набуття чинності цим Договором була надана можливість 
реєстрації знаків обслуговування. 

(7) [Загальні положення] 

а) Держава або міжурядова організація може робити заяву відповідно до пунктів (1) - (6) тільки 
в тому разі, якщо на дату здачі ратифікаційної грамоти або акта про приєднання до цього 
Договору продовження застосування її законодавства без такої заяви буде суперечити 
відповідним положенням цього Договору. 

b) Будь-яка заява, зроблена відповідно до пунктів (1) - (6), додається до ратифікаційної 
грамоти або акта про приєднання до цього Договору держави або міжурядової організації, 
яка зробила заяву. 

c) Будь-яка заява, зроблена відповідно до пунктів (1) - (6), може бути відкликана в будь-який 
час. 

(8) [Втрата дії заяви] 

а) З урахуванням підпункту c) будь-яка заява, зроблена відповідно до (1) - (6) державою, яка 
згідно з практикою, встановленою Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, 
вважається державою, яка розвивається, або міжурядовою організацією, кожний із членів 
якої є такою державою, втрачає дію після закінчення восьми років з дати набуття чинності 
цим Договором. 

b) З урахуванням підпункту c) будь-яка заява, зроблена відповідно до пунктів (1) - (6) іншою 
державою, крім держави, згаданої в підпункті a), або іншою міжурядовою організацією, крім 
міжурядової організації, згаданої в підпункті a), втрачає дію після закінчення шести років з 
дати набуття чинності цього Договору. 

c) Якщо до 28 жовтня 2004 року заява, зроблена відповідно до пунктів (1) - (6), не була 
відкликана згідно з пунктом (7) c) або не втратила дію згідно з підпунктом a) або b), вона 
втрачає дію 28 жовтня 2004 року. 
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(9) [Участь у Договорі] 

До 31 грудня 1999 року будь-яка держава, яка на дату прийняття цього Договору є членом 
Міжнародного (Паризького) союзу по охороні промислової власності, не будучи членом Організації, 
незважаючи на Статтю 19 (1), (2), може стати учасницею цього Договору, якщо її знаки можуть 
реєструватися власним відомством. 

Стаття 23 
Денонсація Договору 

(1) [Повідомлення] 

Будь-яка Сторона, що домовляється, може денонсувати цей Договір шляхом повідомлення, 
надісланого Генеральному директору. 

(2) [Дана набуття чинності] 

Денонсація набуває чинності через рік після дати отримання повідомлення Генеральним 
директором. 

Денонсація не зачіпає застосування цього Договору до будь-якої заявки, яка знаходиться на 
розгляді, чи будь-якого знака, зареєстрованого стосовно денонсуючої Сторони, що домовляється, на 
дату закінчення зазначеного періоду, за умови, що після закінчення зазначеного періоду денонсуюча 
Сторона, що домовляється, може припинити застосування цього Договору до будь-якої реєстрації, 
починаючи з дати, на яку така реєстрація підлягає продовженню. 

Стаття 24 
Мови Договору; підписання 

(1) [Оригінальні тексти; офіційні тексти] 

а) Цей Договір підписується в одному примірнику англійською, арабською, китайською, 
французькою, російською та іспанською мовами, причому всі тексти повністю автентичні. 

b) Крім мов, згаданих у підпункті a), на прохання Сторони, що домовляється, і після 
консультацій з нею та будь-якою іншою зацікавленою Стороною, що домовляється, 
офіційний текст розробляється Генеральним директором іншою мовою, яка є офіційною 
мовою зазначеної Сторони, що домовляється. 

(2) [Строк для підписання] 

Цей Договір буде відкритий для підписання у штаб-квартирі Організації протягом року після його 
прийняття. 

Стаття 25 
Депозитарій 

Цей Договір передається на зберігання Генеральному директору. 

 

 

 

м.Женева, 27 жовтня 1994 року 
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Инструкция 
к Договору о законах по товарным знакам 

Правило 1 
Сокращенные выражения 

(1) ["Договор"; "Статья"]  

(а) В настоящей Инструкции слово "Договор" означает Договор о законах по товарным знакам. 

(b) В настоящей Инструкции слово "Статья" относится к определенной Статье Договора. 

(2) [Сокращенные выражения, определения которых содержатся в Договоре] Сокращенные 
выражения, определения которых содержатся в Статье 1 для целей Договора, имеют такое же значение 
и для целей Инструкции. 

Правило 2 Способ указания имен и адресов 

(1) [Имена]  

(а) При необходимости указания имени лица, любая Договаривающаяся сторона может 
требовать: 

(і) если лицо является физическим, - чтобы указывалась фамилия или основная фамилия 
и имя или дополнительное имя или имена этого лица, либо, по его выбору, имя или 
имена, обычно используемые указанным лицом; 

(іі) если лицо является юридическим, - чтобы указывалось полное официальное название 
этого юридического лица. 

(b) При необходимости указания названия поверенного, которым является фирма или 
товарищество, любая Договаривающаяся сторона в качестве такового признает указание, 
которое обычно использует такая фирма или товарищество. 

(2) [Адреса]  

(а) При необходимости указания адреса, любая Договаривающаяся сторона может требовать, 
чтобы адрес был указан таким образом, чтобы удовлетворять обычным требованиям 
быстрой почтовой доставки по указанному адресу, и в любом случае содержал все 
необходимые сведения об административных единицах, включая номер дома или здания, 
при наличии такового. 

(b) Если уведомление направляется ведомству Договаривающейся стороны от имени двух или 
нескольких лиц, имеющих различные адреса, Договаривающаяся сторона может требовать, 
чтобы в уведомлении в качестве адреса для переписки указывался только один адрес. 

(с) Указание адреса может содержать номер телефона и телефакса, а для целей переписки 
также адрес, отличный от адреса, указанного в соответствии с подпунктом (а). 

(d) С учетом соответствующих изменений подпункты (а) и (с) применяются к адресам для 
деловой переписки. 

(3) [Используемые буквы и цифры] Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы 
любое из указаний, упомянутых в пунктах (1) и (2), состояло из букв и цифр, используемых ее 
ведомством. 

Правило 3 
Подробности в отношении заявки 

(1) [Стандартные символы] Если в соответствии со Статьей 3(1)(а)(іх) заявка содержит 
заявление о том, что заявитель хочет, чтобы знак был зарегистрирован и опубликован с 
использованием стандартных символов ведомства Договаривающейся стороны, ведомство 
регистрирует и публикует знак, используя такие стандартные символы. 

(2) [Количество изображений]  

(а) Если заявка не содержит заявления о том, что заявитель хочет испрашивать охрану цвета в 
качестве отличительного элемента знака, Договаривающаяся сторона может требовать не 
более: 
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(і) пяти черно-белых изображений знака, если в соответствии с законодательством этой 
Договаривающейся стороны заявка не может содержать или не содержит заявления о 
том, что заявитель хочет, чтобы знак был зарегистрирован и опубликован с 
использованием стандартных символов ведомства указанной Договаривающейся 
стороны; 

(іі) одного черно-белого изображения знака, если заявка содержит заявление о том, что 
заявитель хочет, чтобы знак был зарегистрирован и опубликован с использованием 
стандартных символов ведомства этой Договаривающейся стороны. 

(b) Если заявка содержит заявление о том, что заявитель хочет испрашивать охрану цвета в 
качестве отличительного элемента знака, Договаривающаяся сторона может требовать не 
более пяти черно-белых и пяти цветных изображений знака. 

(3) [Изображение объемного знака]  

(а) Если в соответствии со Статьей 3(1)(а)(хі) заявка содержит заявление о том, что знак 
является объемным, изображение такого знака должно состоять из двухмерного 
графического или фотографического изображения. 

(b) По выбору заявителя изображение, представленное в соответствии с подпунктом (а), может 
состоять из одного или нескольких разных видов знака. 

(с) Если ведомство сочтет, что изображение знака, представленное заявителем в соответствии 
с подпунктом (а), недостаточно отражает особенности объемного знака, оно может 
предложить заявителю в течение разумного срока, установленного в соответствующем 
уведомлении, представить до шести различных видов знака и/или его словесное описание. 

(d) Если ведомство сочтет, что различные виды и/или словесное описание знака, упомянутые в 
подпункте (с), все еще недостаточно отражают особенности объемного знака, оно может 
предложить заявителю в течение разумного срока, установленного в соответствующем 
уведомлении, представить образец знака. 

(е) Пункт (2)(а)(і) и (b) применяется с учетом соответствующих изменений. 

(4) [Транслитерация знака] 

 Для целей Статьи 3(1)(а)(хііі), если знак содержит буквы, иные чем использует ведомство, или 
числа, выраженные в цифрах, иных чем использует ведомство, может быть потребована 
транслитерация буквами и цифрами, используемыми ведомством. 

(5) [Перевод знака] Для целей Статьи 3(1)(а)(хіv), если знак состоит или содержит слово или 
слова на языке, отличном от языка или одного из языков, принятых в ведомстве Договаривающейся 
стороны, может быть потребован перевод этого слова или этих слов на такой язык или один из таких 
языков. 

(6) [Сроки для предоставления доказательств фактического использования знака] 

Срок, упомянутый в Статье 3(6), составляет не менее шести месяцев, считая с даты принятия 
заявки ведомством Договаривающейся стороны, в которое она подана. С учетом условий, 
предусмотренных законодательством данной Договаривающейся стороны, заявитель или владелец 
имеет право на продление этого срока на последующие шестимесячные периоды, при этом общий срок 
продления может составлять, по меньшей мере, два с половиной года. 

Правило 4 
Подробности в отношении представительства 

Срок, упомянутый в Статье 4(3)(d), считается с даты получения ведомством соответствующей 
Договаривающейся стороны уведомления, упомянутого в этой Статье, и составляет не менее месяца, 
если адрес лица, от имени которого делается уведомление, находится на территории такой 
Договаривающейся стороны, и не менее двух месяцев, если адрес находится вне территории такой 
Договаривающейся стороны. 

Правило 5 
Подробности в отношении даты подачи 

(1) [Процедура в случае невыполнения требований] 

Если на дату получения ведомством заявка не удовлетворяет каким-либо из требований Статьи 
5(1)(а) или (2)(а), ведомство незамедлительно предлагает заявителю выполнить такие требования в 
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течение срока, указанного в соответствующем уведомлении, при этом срок составляет, по меньшей 
мере, один месяц с даты уведомления, если адрес заявителя находится на территории 
соответствующей Договаривающейся стороны, и два месяца, если адрес заявителя находится вне 
территории соответствующей Договаривающейся стороны. Выполнение указанных в уведомлении 
требований может быть обусловлено уплатой специальной пошлины. Даже в том случае, если 
ведомство не направит упомянутое уведомление, указанные требования остаются в силе. 

(2) [Дата подачи в случае исправления] 

Если в течение срока, указанного в уведомлении, заявитель выполнит требования, 
содержащиеся в уведомлении, упомянутом в пункте (1), и уплатит необходимую специальную пошлину, 
датой подачи считается дата, на которую ведомством получены все необходимые указания и элементы, 
упомянутые в Статье 5(1)(а), и, где это необходимо, уплачена требуемая пошлина, упомянутая в 
Статье 5(2)(а). В противном случае заявка будет считаться неподанной. 

(3) [Дата получения] 

Каждая Договаривающаяся сторона свободна определять обстоятельства, при которых 
получение документа или уплата пошлины рассматривается как получение или уплата ее ведомству в 
тех случаях, когда документ фактически получен или уплата фактически осуществлена 

(і) филиалу или подразделению этого ведомства, 

(іі) национальному ведомству от имени ведомства Договаривающейся стороны, если 
Договаривающаяся сторона является межправительственной организацией, упомянутой 
в Статье 19(1)(іі), 

(ііі) официальной почтовой службе, 

(іv) службе доставки, указанной Договаривающейся стороной, помимо официальной 
почтовой службы. 

(4) [Использование телефакса] 

Если Договаривающаяся сторона разрешает подачу заявки по телефаксу и заявка подана таким 
образом, датой получения заявки считается дата получения ведомством этой Договаривающейся 
стороны факсимильной копии при условии, что указанная Договаривающаяся сторона может требовать, 
чтобы оригинал такой заявки поступил в ведомство в течение срока, составляющего, по меньшей мере, 
один месяц с даты получения факсимильной копии указанным ведомством. 

Правило 6 
Подробности в отношении подписи 

(1) [Юридические лица] 

Если уведомление подписано от имени юридического лица, любая Договаривающаяся сторона 
может требовать, чтобы подпись или печать физического лица, поставившего подпись или печать 
которого используется, сопровождалась буквенным указанием фамилии или основной фамилии и 
имени, или дополнительного имени или имен этого физического лица, либо, по его выбору, имени или 
имен, обычно используемых им. 

(2) [Уведомление по телефаксу] 

Срок, упомянутый в Статье 8(2)(b), составляет не менее одного месяца с даты получения 
уведомления, переданного по телефаксу. 

(3) [Дата] Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы подпись или печать 
сопровождалась указанием даты, на которую она поставлена. Если такое указание требуется, но не 
представлено, датой, на которую подпись или печать считается поставленной, будет дата, на которую 
уведомление с подписью или печатью было получено ведомством, или, если это разрешает 
Договаривающаяся сторона, более ранняя дата. 

Правило 7 
Способ идентификации заявки без ее номера 

(1) [Способ идентификации] 

Если требуется, чтобы заявка была идентифицирована номером, но такой номер еще не 
присвоен или неизвестен заявителю или его поверенному, такая заявка будет считаться 
идентифицированной при наличии: 
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(і) предварительного номера заявки, при наличии такового, присвоенного ведомством, или 

(іі) копии заявки, или  

(ііі) изображения знака с указанием даты, на которую по достоверным сведениям заявителя 
или поверенного, заявка получена ведомством, и идентификационного номера, 
присвоенного заявке заявителем или его поверенным. 

(2) [Запрещение требовать выполнение других условий] Ни одна Договаривающаяся сторона не 
может требовать выполнение условий, отличных от упомянутых в пункте (1), в целях идентификации 
заявки, если ее номер еще не присвоен или неизвестен заявителю или его поверенному. 

Правило 8 
Подробности в отношении срока действия регистрации и его продления 

Для целей Статьи 13(1)(с) срок, в течение которого может быть представлено заявление о 
продлении регистрации и уплачена соответствующая пошлина, начинается, по меньшей мере, за шесть 
месяцев до даты, на которую должно быть осуществлено продление, и оканчивается, по меньшей мере, 
через шесть месяцев после такой даты. Если заявление о продлении регистрации представлено и/или 
соответствующие пошлины уплачены после даты, на которую должно быть осуществлено такое 
продление, любая Договаривающаяся сторона может обусловить продление регистрации уплатой 
дополнительной пошлины. 
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Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг 
для реєстрації знаків 

від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і 
в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р. 

(Про приєднання до Угоди див. Закон N 1762-ІІІ від 01.06.2000) 

Стаття 1 
Утворення Спеціального союзу; 

прийняття Міжнародної класифікації; 
визначення і мови Міжнародної класифікації 

(1) Країни, до яких застосовується ця Угода, утворюють Спеціальний союз і приймають єдину 
класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - "Класифікація"). 

(2) Класифікація складається: 

(і) з переліку класів, який супроводжується, в разі потреби, поясненнями; 

(іі) з алфавітного переліку товарів і послуг (далі - "алфавітний перелік" ) із зазначенням класу, 
до якого належить кожний товар або послуга. 

(3) Класифікація включає: 

(і) класифікацію, опубліковану в 1971 році Міжнародним бюро з охорони інтелектуальної 
власності (далі - "Міжнародне бюро"), згаданим у Конвенції, яка засновує Всесвітню 
організацію інтелектуальної власності; при цьому розуміється, що пояснення до переліку 
класів, включені в цю публікацію, розглядаються як тимчасові і як рекомендації доти, доки 
пояснення до переліку класів не будуть розроблені Комітетом експертів, згаданим у статті 3; 

(іі) поправки і доповнення, що набули чинності відповідно до статті 4(1) Ніццької угоди від 15 
червня 1957 р. і Стокгольмського Акта від 14 липня 1967 року зазначеної Угоди, до набуття 
чинності цим Актом; 

(ііі) зміни, внесені згодом відповідно до статті 3 цього Акта, які набули чинності відповідно до 
статті 4(1) цього Акта. 

(4) Класифікація розробляється англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є 
однаково автентичні. 

(5) 

(а) Класифікація, згадана в пункті (3)(і), разом із тими поправками і доповненнями, згаданими в 
пункті 3 (іі), що набули чинності раніше дати, на яку цей Акт відкрито для підписання, 
міститься в одному автентичному примірнику французькою мовою, зданому на зберігання 
Генеральному директорові Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - 
відповідно "Генеральний директор" і "Організація"). Поправки і доповнення, згадані в пункті 
(3)(іі), що набувають чинності після дати, на яку цей Акт відкрито для підписання, здаються 
також на зберігання Генеральному директорові в одному автентичному примірнику 
французькою мовою. 

(b) Англійський варіант текстів, згаданих у підпункті (а), розробляється Комітетом експертів, 
згаданим у статті 3, у найкоротший строк після набуття чинності цим Актом. Його 
автентичний примірник здається на зберігання Генеральному директорові. 

(c) Зміни, згадані в пункті 3(ііі), здаються на зберігання Генеральному директорові в одному 
автентичному примірнику англійською і французькою мовами. 

(6) Офіційні тексти Класифікації арабською, іспанською, італійською, німецькою, португальською, 
російською мовами, а також іншими мовами, які може визначити Асамблея, згадана в статті 5, 
розробляються Генеральним директором після консультації із зацікавленими урядами або на основі 
перекладу, наданого цими урядами, або з використанням інших засобів, що не викликають фінансових 
наслідків для бюджету Спеціального союзу або Організації. 

(7) Алфавітний перелік містить після кожного зазначення товару або послуги порядковий номер, 
що відповідає мові, на якій він складений, і 



 392 

(і) порядковий номер, який таке саме зазначення має в алфавітному переліку, складеному 
англійською мовою, якщо мова йде про алфавітний перелік, складений французькою мовою, 
і навпаки; 

(іі) порядковий номер, який таке саме зазначення має в алфавітному переліку, складеному 
французькою мовою, або в алфавітному переліку, складеному англійською мовою, якщо 
мова йде про алфавітний перелік, складений відповідно до пункту (6). 

Стаття 2 
Юридичне значення і використання Класифікації 

(1) З урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн 
Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни 
Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування. 

(2) Кожна країна Спеціального союзу лишає за собою право використовувати Класифікацію як 
основну або допоміжну систему. 

(3) Компетентні відомства країн Спеціального союзу включають в офіційні документи та 
публікації про реєстрацію знаків номери класів Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для 
яких реєструється знак. 

(4) Факт включення будь-якого найменування в алфавітний перелік ніяким чином не впливає на 
права, що можуть існувати на це найменування. 

Стаття 3 
Комітет експертів 

(1) Засновується Комітет експертів, у якому представлена кожна країна Спеціального союзу. 

(2) 

(а) Генеральний директор може і, на прохання Комітету експертів, повинен запрошувати країни, 
які не є членами Спеціального союзу, але які є членами Організації або учасницями 
Паризької конвенції по охороні промислової власності, бути представленими на засіданнях 
Комітету експертів як спостерігачі. 

(b) Генеральний директор запрошує міжурядові організації, що спеціалізуються в галузі знаків, 
членом яких є принаймні одна країна, що є країною Спеціального союзу, бути 
представленими як спостерігачі на засіданнях Комітету експертів. 

(c) Генеральний директор може і, на прохання Комітету експертів, повинен запрошувати 
представників інших міжурядових і міжнародних неурядових організацій брати участь в 
обговоренні питань, що становлять для них інтерес. 

(3) Комітет експертів: 

(і) ухвалює рішення про внесення змін до Класифікації; 

(іі) направляє країнам Спеціального союзу рекомендації, що полегшують використання 
Класифікації і забезпечують її однакове застосування; 

(ііі) вживає всіх інших заходів, які, не викликаючи фінансових наслідків для бюджету 
Спеціального союзу або Організації, сприяють використанню Класифікації країнами, що 
розвиваються; 

(іv) має право засновувати підкомітети і робочі групи. 

(4) Комітет експертів приймає свої правила процедури. Ці правила забезпечують можливість 
участі в засіданнях підкомітетів і робочих груп Комітету експертів тим міжурядовим організаціям, 
згаданим у пункті (2)(b), які можуть зробити значний внесок в роботу по вдосконаленню Класифікації. 

(5) Пропозиції щодо внесення змін до Класифікації можуть робити компетентні відомства будь-
якої країни Спеціального союзу, Міжнародне бюро, міжурядові організації, представлені в Комітеті 
експертів відповідно до пункту (2)(b), і будь-яка країна чи організація, спеціально запрошена Комітетом 
експертів для підготовки таких пропозицій. Пропозиції направляються до Міжнародного бюро, яке 
передає їх членам Комітету експертів і спостерігачам не пізніше ніж за два місяці до сесії Комітету 
експертів, на якій вони будуть розглядатися. 

(6) Кожна країна Спеціального союзу має один голос. 

(7) 
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(а) З урахуванням положень підпункту (b) для ухвалення рішень Комітетом експертів потрібна 
проста більшість голосів країн Спеціального союзу, представники яких присутні і беруть 
участь у голосуванні. 

(b) Прийняття поправок до Класифікації потребує більшості у чотири п'ятих голосів країн 
Спеціального союзу, представники яких присутні і беруть участь у голосуванні. "Поправка" 
означає будь-яке переміщення товарів або послуг з одного класу до іншого або створення 
будь-якого нового класу. 

(с) Правила процедури, згадані в пункті (4), передбачають, що, за винятком спеціальних 
випадків, поправки до Класифікації приймаються наприкінці встановлених періодів; 
тривалість кожного періоду визначає Комітет експертів. 

(8) Голоси тих, що утрималися, до уваги не беруться. 

Стаття 4 
Повідомлення, набуття чинності і публікація змін 

(1) Компетентні відомства країн Спеціального союзу повідомляються Міжнародним бюро про 
рішення Комітету експертів щодо прийнятих змін і рекомендацій. Поправки набувають чинності через 
шість місяців після дати відправлення повідомлення. Будь-яка інша зміна набуває чинності від дати, 
встановленої Комітетом експертів з моменту ухвалення рішення про зміну. 

(2) Міжнародне бюро вносить до Класифікації зміни, що набули чинності. Повідомлення про ці 
зміни публікуються в періодичних виданнях, які визначаються Асамблеєю, згаданою в статті 5. 

Стаття 5 
Асамблея Спеціального союзу 

(1) 

(а) Спеціальний союз має Асамблею, що складається з країн, які ратифікували цей Акт або 
приєдналися до нього. 

(b) Уряд кожної країни представлений одним делегатом, який може мати заступників, радників 
та експертів. 

(с) Витрати кожної делегації несе уряд, який призначив її. 

(2) 

(а) З урахуванням положень статей 3 та 4 Асамблея: 

(і) розглядає всі питання, які стосуються збереження та розвитку Спеціального союзу і 
застосування цієї Угоди; 

(іі) дає Міжнародному бюро вказівки щодо підготовки конференцій з перегляду, належним 
чином враховуючи зауваження країн Спеціального союзу, що не ратифікували цей Акт 
або не приєдналися до нього; 

(ііі) розглядає та схвалює звіти й діяльність Генерального директора Організації (далі - 
"Генеральний директор"), що відносяться до Спеціального союзу, і надає йому всі 
необхідні вказівки з питань, які входять до компетенції Спеціального союзу; 

(іv) визначає програму, приймає дворічний бюджет Спеціального союзу та затверджує 
його фінансові звіти; 

(v) затверджує фінансовий регламент Спеціального союзу; 

(vі) створює, крім Комітету експертів, згаданого в статті 3, інші комітети експертів і робочі 
групи, які вважає за потрібне створити для здійснення цілей Спеціального союзу; 

(vіі) визначає, які країни, що не є членами Спеціального союзу, та які міжурядові і 
міжнародні неурядові організації можуть бути допущені на її засідання як спостерігачі; 

(vііі) приймає поправки до статей 5-8; 

(іx) здійснює будь-які інші належні дії, спрямовані на досягнення цілей Спеціального 
союзу; 

(x) виконує всі інші функції, що випливають з цієї Угоди; 
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(b) З питань, які становлять інтерес також для інших Союзів, адміністрацію яких здійснює 
Організація, Асамблея ухвалює рішення, заслухавши думку Координаційного комітету 
Організації. 

(3) 

(а) Кожна країна - член Асамблеї має один голос. 

(b) Половина країн - членів Асамблеї складає кворум. 

(с) Незважаючи на положення підпункту (b), якщо на якій-небудь сесії кількість представлених 
країн складає менше половини, але дорівнює чи перевищує одну третину країн - членів 
Асамблеї, вона може ухвалювати рішення, проте всі такі рішення Асамблеї, за винятком 
рішень, які відносяться до її власних правил процедури, набувають чинності лише при 
дотриманні нижченаведених умов. Міжнародне бюро направляє згадані рішення країнам - 
членам Асамблеї, що не були на ній представлені, та запрошує їх повідомити у письмовому 
вигляді у тримісячний строк від дати направлення рішень, чи голосують вони за ці рішення, 
проти них або утримуються. Якщо по закінченні цього строку кількість країн, які таким чином 
проголосували або повідомили, що вони утрималися, досягне кількості, якої бракувало для 
досягнення кворуму на самій сесії, такі рішення набувають чинності за умови, що одночасно 
зберігається необхідна більшість. 

(d) З урахуванням положень статті 8(2) Асамблея ухвалює свої рішення більшістю в дві третини 
поданих голосів. 

(е) Голоси тих, що утрималися, до уваги не беруться. 

(f) Делегат може представляти лише одну країну та голосувати тільки від її імені. 

(g) Країни Спеціального союзу, що не є членами Асамблеї, можуть бути присутні на її 
засіданнях як спостерігачі. 

(4) 

(а) Асамблея збирається на чергову сесію один раз на два роки за скликанням Генерального 
директора і, крім виняткових випадків, в той самий час і в тому самому місці, що й 
Генеральна Асамблея Організації. 

(b) Асамблея збирається на надзвичайну сесію, що скликається Генеральним директором на 
вимогу одної чверті країн - членів Асамблеї. 

(с) Генеральний директор готує порядок денний кожної сесії. 

(5) Асамблея приймає свої правила процедури. 

Стаття 6 
Міжнародне бюро 

(1) 

(а) Адміністративні завдання Спеціального союзу виконуються Міжнародним бюро. 

(b) Міжнародне бюро готує, зокрема, засідання і виконує функції Секретаріату Асамблеї, 
Комітету експертів та інших комітетів експертів і робочих груп, які можуть бути створені 
Асамблеєю або Комітетом експертів. 

(с) Генеральний директор є головною посадовою особою Спеціального союзу і представляє 
Спеціальний союз. 

(2) Генеральний директор і будь-який призначений ним член персоналу беруть участь без права 
голосу в усіх засіданнях Асамблеї, Комітету експертів та інших комітетів експертів або робочих груп, що 
можуть бути створені Асамблеєю або Комітетом експертів. Генеральний директор чи призначений ним 
член персоналу є ex offіcіo секретарем цих органів. 

(3) 

(а) Міжнародне бюро відповідно до вказівок Асамблеї готує конференції з перегляду положень 
Угоди, за винятком статей 5-8. 

(b) Міжнародне бюро може консультуватися з міжурядовими та міжнародними неурядовими 
організаціями стосовно питань підготовки конференцій з перегляду. 
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(с) Генеральний директор і призначені ним особи беруть участь у роботі цих конференцій без 
права голосу. 

(4) Міжнародне бюро виконує будь-які інші покладені на нього завдання. 

Стаття 7 
Фінанси 

(1) 

(а) Спеціальний союз має бюджет. 

(b) Бюджет Спеціального союзу включає надходження та витрати власне Спеціального союзу, 
його внесок до бюджету витрат, спільних для Союзів, а також, у відповідних випадках, 
відрахування до бюджету Конференції Організації. 

(с) Витратами, спільними для Союзів, вважаються такі, що відносяться не лише до цього 
Спеціального союзу, а й одночасно до одного або декількох інших Союзів, адміністрацію 
яких здійснює Організація. Частка Спеціального союзу в цих спільних витратах відповідає 
його зацікавленості в таких витратах. 

(2) Бюджет Спеціального союзу приймається з належним врахуванням вимог координації з 
бюджетами інших Союзів, адміністрацію яких здійснює Організація. 

(3) Бюджет Спеціального союзу фінансується з наступних джерел: 

(і) внесків країн Спеціального союзу; 

(іі) зборів і платежів за надані Міжнародним бюро послуги, що стосуються Спеціального союзу; 

(ііі) надходжень від продажу публікацій Міжнародного бюро, що стосуються Спеціального союзу, 
та від передачі прав на такі публікації. 

(іv) дарунків, відписаних коштів і субсидій; 

(v) ренти, відсотків і різних інших доходів. 

(4) 

(а) Для визначення свого внеску, згаданого в пункті (3)(і), кожна країна Спеціального союзу 
відноситься до того самого класу, що й у Паризькому союзі по охороні промислової 
власності, і сплачує свої річні внески на основі тієї самої кількості одиниць, яка 
встановлюється для даного класу в цьому Союзі. 

(b) Річний внесок кожної країни Спеціального союзу дорівнює сумі, яка так відноситься до 
загальної суми внесків до бюджету Спеціального союзу, що підлягають сплаті всіма 
країнами, як кількість її одиниць відноситься до загальної кількості одиниць усіх країн, що 
сплачують внески. 

(с) Внески повинні бути сплачені від першого січня кожного року. 

(d) Країна, у якої є заборгованість щодо сплати внесків, втрачає право голосу в усіх органах 
Спеціального союзу, якщо сума її заборгованості дорівнює або перевищує суму внесків за 
два повні попередні роки. Проте будь-який із цих органів Спеціального союзу може дати 
дозвіл такій країні продовжувати користуватися правом голосу в цьому органі, за умови і 
доти, доки він переконаний, що прострочення платежу відбулося в результаті виняткових і 
неминучих обставин. 

(е) У разі, коли бюджет не прийнято до початку нового фінансового періоду, то відповідно до 
порядку, передбаченого фінансовим регламентом, діє бюджет на рівні попереднього року. 

(5) Розмір зборів і платежів за послуги, що надаються Міжнародним бюро від імені Спеціального 
союзу, встановлюється Генеральним директором, який доповідає про це Асамблеї. 

(6) 

(а) Спеціальний союз має фонд обігових коштів, що складається з разового платежу, 
здійснюваного кожною країною Спеціального союзу. Якщо фонд обігових коштів стає 
недостатнім, Асамблея вирішує питання щодо його збільшення. 

(b) Розмір початкового внеску кожної країни до згаданого фонду або її частка в збільшенні цього 
фонду пропорційні до внеску цієї країни за той рік, у якому створено фонд або вирішено 
збільшити його. 
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(с) Ця пропорція та умови платежу встановлюються Асамблеєю за пропозицією Генерального 
директора після того, як вона заслухає думку Координаційного комітету Організації. 

(7) 

(а) В угоді про штаб-квартиру, що укладається з країною, на території якої Організація має свою 
штаб-квартиру, передбачається, що у випадках, коли фонд обігових коштів буде 
недостатнім, ця країна надає аванси. Сума цих авансів і умови, на яких вони надаються, для 
кожного випадку є предметом окремої угоди між такою країною та Організацією. 

(b) Як країна, згадана в підпункті (а), так і Організація мають право шляхом письмового 
повідомлення денонсувати зобов'язання про надання авансів. Денонсація набуває чинності 
через три роки після закінчення року, в якому було зроблено повідомлення. 

(8) Фінансова ревізія здійснюється відповідно до правил фінансового регламенту однією або 
декількома країнами Спеціального союзу або зовнішніми ревізорами, призначеними за їхньою згодою 
Асамблеєю. 

Стаття 8 
Поправки до статей 5-8 

(1) Пропозиції про внесення поправок до статей 5, 6, 7 і цієї статті можуть бути зроблені будь-
якою країною-членом Асамблеї або Генеральним директором. Такі пропозиції направляються 
Генеральним директором країнам - членам Асамблеї принаймні за шість місяців до їхнього розгляду 
Асамблеєю. 

(2) Будь-яка поправка до статей, передбачених у пункті (1), приймається Асамблеєю, для чого 
потрібна більшість у три чверті поданих голосів; однак будь-яка поправка до статті 5 і до цього пункту 
приймається більшістю у чотири п'ятих поданих голосів. 

(3) Будь-яка поправка до статей, передбачених у пункті (1), набуває чинності через місяць після 
того, як письмові повідомлення про її прийняття, здійснене відповідно до конституційної процедури 
кожної країни, одержані Генеральним директором від трьох чвертей країн, які були членами Асамблеї на 
дату прийняття нею цієї поправки. Будь-яка поправка до зазначених статей, прийнята таким чином, 
обов'язкова для всіх країн, що є членами Асамблеї на дату набуття поправкою чинності чи стають її 
членами після цієї дати; проте будь-яка поправка, яка збільшує фінансові зобов'язання країн 
Спеціального союзу, є обов'язковою тільки для тих країн, які повідомили про прийняття ними такої 
поправки. 

Стаття 9 
Ратифікація та приєднання; набуття чинності 

(1) Будь-яка країна Спеціального союзу, що підписала цей Акт, може ратифікувати його або, 
якщо вона не підписала його, може приєднатися до нього. 

(2) Будь-яка країна, що не є членом Спеціального союзу, але є учасницею Паризької конвенції по 
охороні промислової власності, може приєднатися до цього Акта і таким чином стати країною 
Спеціального союзу. 

(3) Ратифікаційні грамоти й акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному 
директорові. 

(4) 

(а) Цей Акт набуває чинності через три місяці після виконання наступних двох умов: 

(і) шість або більше країн здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти або акти про 
приєднання; 

(іі) принаймні три з цих країн є країнами Спеціального союзу на день відкриття Акта для 
підписання. 

(b) Набуття чинності, згадане в підпункті (а), застосовується відносно тих країн, які здали на 
зберігання ратифікаційні грамоти або акти про приєднання принаймні за три місяці до 
зазначеного набуття чинності. 

(c) Відносно будь-якої країни, якої пункт (b) не стосується, цей Акт набуває чинності через три 
місяці після дати, коли про її ратифікацію або приєднання було зроблено повідомлення 
Генеральним директором, якщо в ратифікаційній грамоті чи Акті про приєднання не була 
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зазначена пізніша дата. В останньому випадку цей Акт набуває чинності відносно цієї країни 
на зазначену таким чином дату. 

(5) Ратифікація чи приєднання автоматично спричиняють визнання всіх положень і одержання 
всіх привілеїв, що встановлюються цим Актом. 

(6) Після набуття чинності цим Актом жодна країна не може ратифікувати будь-який попередній 
акт цієї Угоди або приєднатися до нього. 

Стаття 10 
Строк дії 

Ця Угода має той самий строк дії, що й Паризька конвенція по охороні промислової власності. 

Стаття 11 
Перегляд 

(1) Ця Угода час від часу може підлягати перегляду на конференціях країн Спеціального союзу. 

(2) Питання про скликання конференцій з перегляду вирішується Асамблеєю. 

(3) Поправки до статей 5-8 можуть бути прийняті або на конференції з перегляду, або відповідно 
до положень статті 8. 

Стаття 12 
Денонсація 

(1) Будь-яка країна може денонсувати цей Акт шляхом повідомлення, направленого 
Генеральному директорові. Така денонсація є також денонсацією попереднього акта або попередніх 
актів цієї Угоди, які країна, що денонсує цей Акт, ратифікувала або до яких приєдналася; денонсація 
стосується тільки країни, яка її здійснила, в той час як відносно інших країн Спеціального союзу Угода 
залишається чинною та підлягає виконанню. 

(2) Денонсація набуває чинності через рік від дня одержання повідомлення Генеральним 
директором. 

(3) Передбачене цією статтею право денонсації не може бути використане країною до того, як 
мине п'ять років від дати її вступу до Спеціального союзу. 

Стаття 13 
Посилання на статтю 24 Паризької конвенції 

Положення статті 24 Стокгольмського Акта 1967 р. Паризької конвенції по охороні промислової 
власності застосовуються до цієї Угоди; однак, якщо в ці положення будуть внесені в майбутньому 
поправки, то остання в часі поправка застосовується до цієї Угоди відносно тих країн Спеціального 
союзу, що зв'язані цією поправкою. 

Стаття 14 
Підписання; мови; 

функції депозитарію; повідомлення 

(1) 

(а) Цей Акт підписується в одному примірнику англійською і французькою мовами, причому 
обидва тексти однаково автентичні, та здається на зберігання Генеральному директорові. 

(b) Офіційні тексти цього Акта розробляються Генеральним директором, після консультації із 
заінтересованими урядами і протягом двох місяців від дати підписання цього Акта, двома 
іншими мовами, іспанською та російською, якими поряд з мовами, згаданими в підпункті (а), 
підписані автентичні тексти Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної 
власності ( 995_169 ). 

(с) Офіційні тексти цього Акта розробляються Генеральним директором, після консультації із 
заінтересованими урядами, арабською, італійською, німецькою і португальською мовами, а 
також іншими мовами, які визначить Асамблея. 

(2) Цей Акт відкрито для підписання до 31 грудня 1977 р. 

(3) 
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(а) Генеральний директор направляє завірені ним дві копії підписаного тексту цього Акта 
урядам усіх країн Спеціального союзу і, на запит, урядові будь-якої іншої країни. 

(b) Генеральний директор направляє завірені ним дві копії будь-якої поправки до цього Акта 
урядам усіх країн Спеціального союзу і, на запит, урядові будь-якої іншої країни. 

(4) Генеральний директор зареєструє цей Акт у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй. 

(5) Генеральний директор повідомляє уряди всіх країн-учасниць Паризької конвенції по охороні 
промислової власності: 

(і) про підписання відповідно до пункту (1); 

(іі) про здачу на зберігання ратифікаційних грамот або актів про приєднання згідно зі статтею 
9(3); 

(ііі) про дату набуття чинності цього Акта згідно зі статтею 9(4)(а); 

(іv) про прийняття поправок до цього Акта згідно зі статтею 8(3); 

(v) про дати набуття чинності таких поправок; 

(vі) про денонсації, одержані згідно зі статтею 12. 
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Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих 
товарних знаків та географічних зазначень 

(Угоду ратифіковано із застереженням Законом N 1971-ІІІ від 21.09.2000) 

Держави-учасниці цієї Угоди в особі своїх урядів, далі - Сторони, базуючись на Угоді про заходи 
по охороні промислової власності і створенні Міждержавної ради з питань охорони промислової 
власності від 12 березня 1993 року, Договорі про проведення узгодженої антимонопольної політики від 
23 грудня 1993 року, а також на Угоді про співробітництво щодо припинення правопорушень у сфері 
інтелектуальної власності від 6 березня 1998 року, визнаючи важливе значення спільних заходів по 
здійсненню захисту прав споживачів і виробників від реалізації товарів з використанням несправжніх 
товарних знаків та географічних зазначень, керуючись загальновизнаними нормами міжнародного права, 
надаючи важливе значення розширенню торгово-економічних зв'язків між Сторонами, з метою 
координації спільних дій щодо попередження та припинення використання несправжніх товарних знаків 
та географічних зазначень, а також фактів застосування методів недобросовісної конкуренції погодилися 
про таке: 

Стаття 1 

Для цілей цієї Угоди наступні терміни означають: 

товар - предмет, що задовольняє будь-яку суспільну потребу і вироблений для обміну, тобто 
такий що має цінність, яка встановлена в процесі його обміну на інші товари; 

товарний знак - позначення для відмінності товарів одних фізичних і юридичних осіб від 
однорідних товарів інших юридичних і фізичних осіб; 

географічні зазначення - зазначення, що ідентифікують походження товару з територій Сторін 
або їхніх регіонів, або місцевостей, де якість, репутація або інші характеристики товару в значній мірі 
співвідносяться з його географічним походженням; 

неправдивий товарний знак - товарний знак, який використовується третьою особою в 
порушення прав власника товарного знака, або знак, що містить неправдиві зазначення походження 
товару, а також дані або такий елемент, що може ввести споживачів в оману; 

правові засоби захисту - комплекс заходів щодо попередження та припинення використання 
неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, дозволений до використання відповідно до 
чинного правового режиму Сторін; 

заінтересована сторона - будь-яка фізична та/або юридична особа, залучена до виробництва, 
виготовлення, збуту або споживання товарів, що знаходиться в місцевості, неправдиво зазначеній як 
місце походження товару, або в районі, де знаходиться ця місцевість, або в неправдиво зазначеній 
країні або в країні, де застосовуються неправдиве географічне зазначення про походження товару або 
неправдивий товарний знак. 

Стаття 2 

Сторони співробітничають у питаннях: 

- виявлення і припинення фактів використання неправдивих товарних знаків та географічних 
зазначень; 

- попередження проникнення через свої митні кордони на території інших Сторін товарів з 
неправдивими товарними знаками та географічними зазначеннями. 

Стаття 3 

Узгодження заходів щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних 
знаків та географічних зазначень Сторони здійснюють на основі спільних дій і добровільно взятих на 
себе зобов'язань. 

Стаття 4 

Щодо географічних зазначень Сторони надають правові засоби захисту заінтересованим 
сторонам з метою перешкодити використанню: 
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а) будь-яких засобів при позначенні товару або його презентації, що вказують (або викликають 
асоціацію) на інше, ніж правдиве, місце походження товару і таким чином вводять в оману 
споживачів щодо географічного походження товару; 

б) будь-яких дій, що можуть розглядатися як недобросовісна конкуренція в межах статті 10-біс 
Паризької конвенції про охорону промислової власності. 

Стаття 5 

Сторони внаслідок своїх обов'язків відповідно до їхнього національного законодавства або за 
обгрунтованим запитом заінтересованої сторони відмовляють у реєстрації товарного знака або в 
передачі прав на товарний знак або визнають недійсною реєстрацію товарного знака або передачу прав 
на товарний знак, що складається з географічного зазначення або містить його, якщо використання 
географічного зазначення в товарному знаку для товарів, що не походять з зазначеної території будь-
якої Сторони, вводить в оману споживачів щодо справжнього місця походження таких товарів. 

Стаття 6 

Правові засоби захисту відповідно до статей 4 і 5 цієї Угоди застосовуються також щодо 
географічних зазначень, які, хоча є буквально вірними щодо території, регіону або місцевості, звідки 
походять товари, дають споживачам помилкове уявлення про територіальне походження товарів. 

Стаття 7 

Сторони надають правові засоби захисту з метою попередження використання географічних 
зазначень, що ідентифікують територіальне походження вин або міцних спиртних напоїв, для цих видів 
напоїв, які в дійсності не походять з вказаного в географічному зазначенні місця, у тому числі й у 
випадках, коли такі географічні зазначення використовуються в перекладі або супроводжуються 
зазначенням справжнього місця походження, або такими поясненнями, як "вид", "тип", "стиль", "імітація" 
тощо. 

Стаття 8 

У реєстрації товарного знака для вин або міцних спиртних напоїв, що складається з 
географічного зазначення або містить його, має бути відмовлено або реєстрація має бути визнана 
недійсною, якщо це передбачено національним законодавством Сторони, або за запитом 
заінтересованої сторони щодо тих вин або міцних спиртних напоїв, що не мають цього географічного 
походження. 

Стаття 9 

У разі використання однакових географічних зазначень для вин або міцних спиртних напоїв 
правові засоби захисту надаються кожному географічному зазначенню за умови дотримання положень 
статті 6 цієї Угоди. 

В цілях забезпечення рівних умов для виробників і запобігання введення споживачів в оману 
кожна Сторона визначає умовні позначення, за якими однакові географічні зазначення будуть 
відрізнятися одне від одного. 

Стаття 10 

Для того щоб полегшити правові засоби захисту географічних зазначень, Сторони проводять 
переговори щодо заснування багатосторонніх систем реєстрації географічних зазначень і повідомлень 
про їх охорону на територіях Сторін. 

Стаття 11 

Сторони забезпечують включення до їх національного законодавства положень про процедури 
щодо дотримання прав на товарні знаки та географічні зазначення, що передбачають ефективні заходи 
проти будь-якого порушення прав, обумовлених у цій Угоді, включаючи термінові заходи щодо 
попередження таких порушень і засоби, що являють собою правову санкцію на випадок подальших 
порушень. Ці процедури мають забезпечувати захист законної торгівлі від зловживань і перешкоджати 
створенню в ній бар'єрів. 
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Стаття 12 

Процедури, що забезпечують дотримання прав на товарні знаки та географічні зазначення, 
мають бути рівними для всіх і справедливими. 

Стаття 13 

Сторони надають власникам прав на товарний знак або географічне зазначення можливість 
звертатися в судові органи для забезпечення захисту таких прав, передбачених цією Угодою, за місцем 
їх порушення і згідно з національним законодавством Сторін. 

Стаття 14 

Судові органи мають право зажадати від будь-якої фізичної та/або юридичної особи Сторін 
відшкодувати в повному обсязі заподіяні заінтересованій стороні збитки і виплатити їй всю суму 
прибутку, отриману від торгівлі товарами з неправдивими товарними знаками та географічними 
зазначеннями. 

Стаття 15 

Судові органи мають право за заявою заінтересованої сторони зажадати від будь-якої фізичної 
та/або юридичної особи Сторони відшкодування їй витрат по веденню процесу, що можуть включати 
гонорар адвокату, а також вжити всіх необхідних заходів, передбачених національним законодавством 
цієї Сторони. 

Стаття 16 

Для створення ефективного засобу проти порушення прав власника на товарний знак або 
географічне зазначення судові органи Сторін мають право за заявою заінтересованої сторони зажадати, 
щоб товари, щодо яких встановлено порушення прав, без будь-якої компенсації були усунуті з торгового 
обігу без заподіяння будь-якої шкоди власнику прав на товарний знак або географічне зазначення або 
знищені, якщо це не суперечить існуючому національному законодавству Сторін. 

При розгляді подібних випадків Сторони забезпечують відповідність двох факторів: факт 
правопорушення і правові засоби захисту, з одного боку, та інтереси третіх осіб, з іншого боку. 

Щодо товарів з неправдивими товарними знаками просте усунення незаконно прикріпленого 
товарного знака визнається недостатнім для того, щоб дозволити допуск таких товарів у торговий обіг, 
крім виняткових випадків, які додатково погоджують Сторони. 

Стаття 17 

Судові органи мають право зажадати від заінтересованої сторони, за заявою якої були вжиті 
заходи, у зв'язку з недобросовісним використанням нею процедури щодо забезпечення дотримання прав 
власника на товарний знак або географічне зазначення надати іншій заінтересованій стороні, що 
незаконно зобов'язується або обмежується, достатню компенсацію за шкоду, зазнану в результаті такого 
недобросовісного використання. 

Судові органи також мають право вимагати від заявника відшкодування витрат відповідача, що 
можуть включати належний гонорар адвокату. 

Стаття 18 

Судові органи Сторін мають право за заявою заінтересованої сторони прийняти рішення про 
невідкладні дієві тимчасові заходи: 

а) щодо попередження виникнення порушення права власника на товарний знак або 
географічне зазначення та, зокрема, надходження в торговий обіг товарів з неправдивими 
товарними знаками та географічними зазначеннями, включаючи імпортовані товари 
безпосередньо після митного контролю. Такі дії не застосовуються щодо товарів, придбаних 
або замовлених будь-яким споживачем раніше, ніж він дізнався або мав можливість 
дізнатися, що торгівля такими товарами відбулася нелегитимно; 

б) щодо зберігання відповідних доказів стосовно правопорушень. 

Стаття 19 

Судові органи мають право за заявою заінтересованої сторони здійснювати тимчасові заходи, не 
вислухавши протилежну сторону, зокрема, у випадках, якщо є імовірність того, що будь-яка затримка 
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заподіє непоправну шкоду власнику прав на товарний знак або географічне зазначення або якщо існує 
доказовий ризик того, що докази будуть знищені. 

Стаття 20 

Судові органи мають повноваження зажадати від позивача надання доказів того, що позивач є 
власником прав на товарний знак або географічне зазначення і його право порушується або таке 
порушення є неминучим, і прийняти рішення про те, щоб позивач надав гарантію, достатню для захисту 
прав відповідача і запобігання зловживань. 

Стаття 21 

У випадках вжиття тимчасових заходів, передбачених у статті 19 цієї Угоди, відповідач має 
невідкладно бути про це сповіщений. 

За заявою відповідача має бути здійснений перегляд рішення про застосування тимчасових 
заходів, у тому числі рішення про право бути заслуханим. 

У разі скасування тимчасових заходів або їхнього припинення з вини позивача або встановлення 
згодом, що порушення або погрози порушення права інтелектуальної власності не було, судові органи 
мають право за запитом відповідача вимагати від позивача виплати йому належної компенсації за 
шкоду, заподіяну цими заходами, відповідно до національного законодавства Сторони, де відбувається 
судовий розгляд. 

Стаття 22 

Сторони здійснюють процедури, що дозволяють власнику прав на товарний знак або географічне 
зазначення, який має вагомі підстави для підозри щодо можливості здійснення імпорту товарів з 
неправдивими товарними знаками та географічними зазначеннями, звертатися письмово до 
компетентних органів, адміністративних або судових органів про призупинення митними органами 
випуску у вільний обіг таких товарів. 

Сторони можуть також передбачити відповідні процедури по призупиненню випуску митними 
органами товарів з неправдивими товарними знаками та географічними зазначеннями, призначених для 
експорту з їхніх територій. 

Стаття 23 

Сторони вживають заходів щодо встановлення в національному законодавстві кримінальної та 
адміністративної відповідальності у випадках навмисного використання неправдивих товарних знаків та 
географічних зазначень у комерційних цілях. Міри покарання мають бути порівнянні з іншими видами 
санкцій за злочини подібної тяжкості, щоб попередити порушення прав. У відповідних випадках міри 
покарання мають включати накладення арешту, вилучення та знищення товарів з неправдивими 
товарними знаками та географічними зазначеннями, матеріалів і знарядь виробництва, що 
використовувалися при вчиненні правопорушень. 

Стаття 24 

В цілях забезпечення реалізації цієї Угоди Сторони: 

- обмінюються оперативною інформацією про виявлені їхніми компетентними органам факти 
виробництва і реалізації, а також передбачувані спроби експорту або імпорту товарів з 
використанням неправдивих товарних знаків та географічних зазначень; 

- спільно намічають і здійснюють заходи щодо профілактики, виявлення, припинення та 
попередження фактів, зазначених у попередній частині цієї статті, та інших правопорушень, 
пов'язаних з охороною товарних знаків і прав використання географічних зазначень; 

- систематично обмінюються інформацією про правові акти, що регулюють питання, які 
підпадають під дію цієї Угоди, а також відповідною методичною і спеціальною літературою; 

- систематично обмінюються відомостями про товарні знаки та географічні зазначення 
походження товарів, які вводяться на територіях Сторін; 

- сприяють проведенню спільних наукових досліджень у сфері охорони промислової 
власності, проводять семінари та конференції, співробітничають у галузі підготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів. 
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Стаття 25 

Координацію дій Сторін по реалізації цієї Угоди Сторони доручають Міждержавній раді з питань 
охорони промислової власності. 

Стаття 26 

Ця Угода не зачіпає положень інших міжнародних договорів, учасницями яких є Сторони. 

Стаття 27 

До цієї Угоди можуть бути внесені за загальною згодою Сторін зміни і доповнення, які 
оформляються окремими протоколами і набувають чинності в порядку, передбаченому цією Угодою. 

Спірні питання, пов'язані з застосуванням або тлумаченням цієї Угоди, вирішуються шляхом 
консультацій і переговорів Сторін. 

При неможливості врегулювання спірних питань шляхом переговорів Сторони звертаються в 
компетентні міжнародні суди за письмовою домовленістю заінтересованих сторін. 

Стаття 28 

Ця Угода набуває чинності з дня її підписання, а для Сторін, законодавство яких потребує 
виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності, - з дня здачі відповідного 
повідомлення депозитарію. Про необхідність виконання таких процедур Сторони протягом трьох місяців 
з моменту підписання цієї Угоди сповіщають депозитарія. 

Стаття 29 

Ця Угода діє протягом п'яти років з дня набуття чинності. 

Після закінчення цього терміну Угода автоматично продовжується щоразу на п'ятирічний період, 
якщо Сторони не приймуть іншого рішення. 

Стаття 30 

Кожна Сторона може вийти з цієї Угоди або призупинити свою участь у ній, направивши 
письмове повідомлення про це депозитарію не пізніше ніж за шість місяців до виходу. 

Стаття 31 

Ця Угода відкрита для приєднання інших держав, що поділяють її цілі та принципи, шляхом 
передачі депозитарію документів про таке приєднання. 

Вчинено в місті Мінську 4 червня 1999 року в одному дійсному примірнику російською мовою. 
Дійсний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який 
направить кожній державі, що підписала цю Угоду, його завірену копію. 

 

 
За Уряд Азербайджанської Республіки 

(підпис) 
За Уряд Республіки Таджикистан 

(підпис) 
За Уряд Республіки Молдова 

(підпис) 
За Уряд Грузії 

(підпис) 
За Уряд Республіки Вірменія 

(підпис) 
За Уряд Туркменистану 

(підпис) 
За Уряд Російської Федерації 

(підпис) 
За Уряд Республіки Казахстан 

(підпис) 
За Уряд Республіки Білорусь 

(підпис) 
За Уряд Республіки Узбекистан 

з урахуванням зауважень 
За Уряд України 

(підпис) із застереженням 
За Уряд Киргизької Республіки 

(підпис) 
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Застереження України по пункту ІІІ-6 порядку денного засідання Ради глав урядів держав-
учасниць СНД "Про Угоду про заходи щодо попередження та припинення використання 

неправдивих товарних знаків та географічних зазначень" 

4 червня 1999 року 

"Для України стаття 22 щодо процедури захисту власником своїх прав на товарні знаки або 
географічні зазначення застосовується відповідно до національного законодавства". 

 

Глава делегації України  
Прем'єр-міністр України  В. Пустовойтенко 

 

Цим засвідчую, що текст, який додається є автентичною копією Угоди про заходи щодо 
попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, 
прийнятої на засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав, що відбулося 4 червня 1999 
року в місті Мінську. Справжній примірник вищезгаданої Угоди зберігається у Виконавчому комітеті 
Співдружності Незалежних Держав. 

Голова Виконавчого комітету - 
Виконавчий секретар Співдружності 
Незалежних Держав  Ю.Яров 
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Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин 

від 2 грудня 1961 року, 
переглянута у Женеві 10 листопада 1972 року 

та 23 жовтня 1978 року 
(Про приєднання до конвенції див. Закон N 209/95-вр від 02.06.95) 

Сторони, що домовляються, Враховуючи, що Міжнародна Конвенція по охороні нових сортів 
рослин від 2 грудня 1961 року, що змінена Додатковим Актом від 10 листопада 1972 року, є цінним 
інструментом для міжнародного співробітництва у галузі охорони прав селекціонерів, підтверджуючи 
принципи, які викладені у преамбулі Конвенції відповідно з якими: 

(a) вони упевнені у важливому значенні, яке має охорона нових сортів рослин не тільки для 
розвитку сільського господарства на території їх країн, але і для захисту інтересів 
селекціонерів; 

(b) вони усвідомлюють, що визнання і охорона прав селекціонерів у цій галузі породжують певні 
специфічні проблеми і що інтереси суспільства можуть накладати певні обмеження на 
вільне здійснення цих прав; 

(c) вони вважають надзвичайно бажаним, щоб ці проблеми, яким дуже багато держав 
обгрунтовано надають велике значення, вирішувались кожною з них у відповідності з 
єдиними і чітко визначеними принципами: 

 враховуючи, що ідея охорони прав селекціонерів одержала широку підтримку у багатьох 
державах, які вони ще не приєдналися до Конвенції; 

 враховуючи, що для полегшення приєднання цих держав до Союзу необхідно внести ряд 
змін у Конвенцію; 

 враховуючи, що деякі положення, які стосуються управління Союзом, створеним у 
відповідності з Конвенцією, вимагають виправлення у світі накопиченого досвіду; 

 враховуючи, що ці цілі можуть бути найкращим чином досягнуті шляхом перегляду 
Конвенції; 

 домовились щодо нижченаведеного: 

Стаття 1 
Мета Конвенції; утворення Союзу; місцезнаходження Союзу 

(1) Метою цієї Конвенції є визнання та забезпечення за селекціонером нового сорту рослин, або 
його правонаступником, визначеними надалі одним терміном "селекціонер", права, зміст та умови 
здійснення якого визначаються нижче. 

(2) Держави-учасники цієї Конвенції (які називаються надалі "Держави-члени Союзу") утворюють 
Союз по охороні нових сортів рослин. 

(3) Місцезнаходженням Союзу та його постійних органів установлюється Женева. 

Стаття 2 
Форми охорони 

(1) Кожна держава-член Союзу визнає за селекціонером передбачене цією Конвенцією право 
шляхом видачі йому спеціального охоронного документа або патенту. При цьому держава-член Союзу, 
національне законодавство якої припускає охорону прав обома цими формами, може використовувати 
по відношенню до одного й того ж ботанічного роду або виду лише одну з них. 

(2) Кожна держава-член Союзу може обмежити застосування цієї Конвенції у рамках того чи 
іншого роду або виду у відношенні сортів, що мають особливу систему розмноження або визначене 
кінцеве використання. 

Стаття 3 
Національний режим; взаємність 

(1) Відносно визнання і охорони прав селекціонерів, фізичні та юридичні особи, місцем 
проживання або місцем знаходження яких є одна з держав-членів Союзу, користуються в інших 
державах-членах Союзу таким самим правовим режимом в разі дотримання цими особами умов та 
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формальностей, що запропоновані власним громадянам цих держав, без нанесення будь-якої шкоди 
правам, спеціально передбаченим цією Конвенцією. 

(2) Громадяни держав-членів Союзу, місцем проживання або місцем перебування яких не є одна 
з держав-членів Союзу, також користуються - за умовою виконання ними обов'язків, які можуть бути на 
них покладені з метою надання можливості для вивчення як самих виведених ними сортів, так і 
розмноження цих сортів - цими правами у рівній мірі. 

(3) Незважаючи на положення параграфів (1) і (2), будь-яка держава-член Союзу, яка застосовує 
цю Конвенцію до визначеного роду або виду, має право обмежити сферу дії цієї охорони колом 
громадян тих держав-членів Союзу, які застосовують цю Конвенцію до даного роду або виду, а також 
фізичних та юридичних осіб, місцем проживання або місцем знаходження яких є одна з цих держав. 

Стаття 4 
Ботанічні роди та види, що повинні або можуть одержати охорону 

(1) Ця Конвенція може бути застосована до всіх ботанічних родів та видів. 

(2) Держави-члени Союзу зобов'язуються вживати всіх заходів, які необхідні для поступового 
розширення сфери застосування Конвенції на максимально можливе коло ботанічних родів і видів. 

(3) 

(a) Кожна держава-член Союзу в разі набуття чинності Конвенції на її території застосовуватиме 
положення цієї Конвенції принаймні по відношенню до п'яти родів або видів. 

(b) Згодом кожна держава-член Союзу застосовує вищезгадані положення по відношенню до 
інших родів або видів не пізніше: 

(і) трьох років - по відношенню до, принаймні, десяти родів або видів (у загальній 
кількості); 

(іі) шести років - по відношенню до, принаймні, вісімнадцяти родів або видів (у загальній 
кількості); 

(ііі) восьми років - по відношенню до, принаймні, двадцяти чотирьох родів або видів (у 
загальній кількості), рахуючи з моменту набуття чинності Конвенції на її території. 

(c) У випадку, якщо держава-член Союзу обмежила застосування цієї Конвенції в рамках того чи 
іншого роду або виду згідно з положеннями Статті 2 (2), такий рід або вид проте 
враховується в цілях підпунктів (a) і (b) як один із родів або видів. 

(4) За клопотанням будь-якої держави, що має намір ратифікувати, прийняти або схвалити цю 
Конвенцію або приєднатися до неї, Рада має право з метою урахування особливих економічних або 
екологічних умов цієї держави, прийняти рішення - на користь цієї держави - про скорочення мінімальних 
квот, передбачених в параграфі (3), або про продовження термінів, передбачених в вищеназваному 
параграфі, або про перше і друге одночасно. 

(5) За клопотанням будь-якої держави-члену Союзу, Рада може, щоб урахувати особливі 
труднощі, які спіткали цю державу при виконанні зобов'язань, передбачених параграфом (3) (b), 
прийняти рішення - на користь цієї Держави - про продовження термінів, передбачених в параграфі (3) 
(b). 

Стаття 5 
Права, що охороняються; обсяг охорони 

(1) Надане селекціонеру право полягає в тому, що для: 

- виробництва з метою комерційного збуту, - пропонування для продажу, - продажу матеріалу 
статевого або вегетативного розмноження є необхідним одержання попереднього дозволу. До матеріалу 
вегетативного розмноження відносяться і рослини в цілому. Таке право селекціонера поширюється 
також на декоративні рослини та їх частини, які, звичайно мають ринковий збут, для подальшого 
використання їх з метою, відмінною від розмноження, в тих випадках, коли вони могли б бути комерційно 
використані як садівний матеріал для виробництва декоративних рослин або квітів (зрізаних). 

(2) Селекціонер має можливість обумовити надання вищезазначеного дозволу виконанням 
визначених ним умов. 

(3) Подібний дозвіл не є обов'язковим ні для використання виведеного сорту як вихідного 
матеріалу для виведення інших сортів, ні для збуту останніх на ринку. Однак, у тих випадках, коли для 
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виробництва іншого сорту в комерційних цілях потрібне повторне використання виведеного сорту, 
одержання такого дозволу є обов'язковим. 

(4) Будь-яка держава-член Союзу має змогу через власне законодавство або спеціальні угоди, 
обумовлені у статті 29, надати селекціонерам - відносно визначених ботанічних родів і видів - більш 
широке право, ніж встановлене у параграфі (1), зокрема, поширюючи його на товарну продукцію. 
Держава-член Союзу, що надає таке право, може обмежити коло осіб, які можуть ними користуватися, 
громадянами тих держав-членів Союзу, в яких надається аналогічне право, а також фізичними та 
юридичними особами, які мають своїм місцем проживання або місцем знаходження одну з цих держав. 

Стаття 6 
Умови надання охорони 

Селекціонеру надається правова охорона, передбачена цією Конвенцією, в тому випадку, коли 
виконані наступні умови: 

(a) яким би не було походження - штучним або природним - різновиду, який був вихідним 
матеріалом при його одержанні, виведений сорт повинен відрізнятись однією або більше 
явно вираженими істотними ознаками від будь-якого іншого сорту, існування якого на момент 
подачі заявки та надання правової охорони є загальновідомим. Загальновідомість може бути 
встановлена відносно різних факторів, таких як: вже здійснюване культування або збут 
даного сорту, його наявність в офіційному реєстрі рослин або здійснюване внесення до 
цього реєстру, наявність у довідковому фонді або присутність точного опису даного сорту в 
одній з публікацій. Ознаки, які дозволяють визначити характерні та відмінні особливості 
сорту, повинні піддаватися чіткому узнаванню і опису; 

(b) на день подачі заявки на одержання правової охорони в одній із держав-членів Союзу даний 
сорт: 

(і) не повинен був бути - або, якщо це передбачається законодавством цієї держави, не повинен 
був протягом більш як один рік - виставленим на продаж або використовуватися у комерційних цілях, з 
дозволу селекціонера, на території цієї держави, та  

(іі) не повинен був бути виставленим на продаж або використовуватися в комерційних цілях з 
дозволу селекціонера на території будь-якої іншої держави протягом більш, ніж шість років, якщо це 
стосується винограду, лісних дерев, плодових та декоративних дерев, включаючи у кожному випадку їх 
подвої, і протягом більш, ніж чотири роки, якщо це стосується будь-яких інших рослин. 

Ніяке сортовипробування, не зв'язане з виставленням сорту на продаж або його збутом, не може 
бути використане із завданням шкоди праву селекціонера на охорону. Той факт, що сорт став 
загальновідомим внаслідок дій, відмінних від його виставлення на продаж або збут, також не може бути 
використаний із зашкодженням права селекціонера на охорону; 

(c) виведений сорт повинен бути достатньо гомогенним, у тому числі відносно особливостей, 
характерних для його статевого або вегетативного розжноження; 

(d) виведеному сорту повинна бути властива стабільність його істотних ознак, іншими словами, 
після здійснення серії послідовних розмножень або, якщо селекціонер, що вивів цей сорт, 
визначив особливий цикл розмноження, в кінці кожного циклу новий сорт повинен зберігати 
відповідність своєму опису; 

(e) виведеному сорту повинна бути дана назва у відповідності з положеннями Статті 13. 

(2) При умові дотримання селекціонером формальностей, передбачених національним 
законодавством тієї держави-члена Союзу, куди подається заявка на надання правової охорони відносно 
нового сорту не може залежати від виконання умов, відмінних від вищеперерахованих. 

Стаття 7 
Офіційна експертиза сортів; попередня охорона 

(1) Правова охорона надається тільки після проведення експертизи відповідного сорту згідно з 
критеріями, визначеними у Статті 6. Така експертиза повинна проводитись з урахуванням особливостей 
кожного ботанічного роду або виду. 

(2) З метою такої експертизи компетентні органи кожної держави-члену Союзу можуть вимагати 
від селекціонера надання необхідної інформації, документів, посівного або насінницького матеріалу. 
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(3) Будь-яка держава-член Союзу може вжити заходи з метою захисту селекціонера від 
неправомірних дій третіх сторін протягом періоду з моменту подання заявки на надання правової 
охорони і до прийняття рішення відносно цієї заявки. 

Стаття 8 
Тривалість охорони 

Право відносно виведеного їм сорту надається селекціонеру на обмежений строк. Тривалість 
цього строку не може бути менше п'ятнадцяти років, рахуючи з дати видачі охоронного документа. Для 
винограду, плодових дерев, лісових і декоративних дерев, в тому числі і усіх перерахованих рослин, ця 
мінімальна тривалість строку дії дорівнює вісімнадцяти рокам, рахуючи з зазначеної дати. 

Стаття 9 
Обмеження у здійсненні прав, що охороняються 

(1) Вільне здійснення виняткового права, яке надається селекціонеру, може бути обмежене 
тільки через обставини, обумовлені інтересами суспільства. 

(2) Коли з метою забезпечення широкого розповсюдження даного сорту таке обмеження 
накладається, відповідна держава-член Союзу вживає всі заходи, необхідні для того, щоб селекціонер 
одержав справедливу винагороду. 

Стаття 10 
Надійність і позбавлення прав, що охороняються 

(1) Право селекціонера оголошується недійсним у відповідності з положенням національного 
законодавства кожної держави-члена Союзу, якщо буде встановлено, що умови, сформульовані в 
підпунктах (a) і (b) Статті 6 (1), не були у повній мірі виконані на момент видачі охоронного документа. 

(2) Селекціонер позбавляється наданого права, якщо він більше не в змозі надати 
компетентному органу насінний або садівний матеріал, що дозволяє одержати виведений їм сорт з його 
характеристиками у відповідності до тих, що були визначені при наданні селекціонеру охорони. 

(3) Селекціонер може бути позбавлений права на новий сорт, якщо: 

(a) він, на прохання компетентного органу, не надасть протягом зазначеного строку насінний або 
садівний матеріал, документи і інформацію, або не дасть дозволу на ознайомлення з заходами, які були 
вжиті з метою збереження нового сорту; або (b) або він не сплатив в зазначений строк мита, яке має 
стягуватись для зберігання в дії його прав. 

(4) Право селекціонера не може бути анульовано, і селекціонер не може бути позбавлений 
наданого йому права через причини, відмінні від викладених в цій статті. 

Стаття 11 
Вільний вибір держави-члена Союзу, в якій подається перша заявка;  

подання заявки в інших державах-членах Союзу; незалежність охорони в різних державах-
членах Союзу 

(1) Селекціонер має право вибрати державу-члена Союзу у якій він бажав би подати першу 
заявку на одержання правової охорони. 

(2) Селекціонер може подати заявку на одержання правової охорони в інших державах-членах 
Союзу, не чекаючи видачі йому охоронного документа тією державою-членом Союзу, в якій він подав 
першу заявку. 

(3) Правова охорона, на яку є клопотання в різних державах-членах Союзу фізичних або 
юридичних осіб, які мають право на таку охорону згідно з цією Конвенцією, є незалежною від охорони, 
наданої відносно того ж самого сорту іншими державами, незалежно від того, чи є ці держави членами 
Союзу чи ні. 

Стаття 12 
Право пріоритету 

(1) Селекціонер, який подав в установленому порядку заявку на одержання правової охорони в 
одній із держав-членів Союзу, користується з метою подання заявок в інших державах-членах Союзу - 
на протязі строку тривалістю дванадцять місяців правом пріоритету. Цей термін відраховується з дня 
подачі першої заявки. 
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День подання заявки в зазначений термін не включається. 

(2) Для того, щоб скористатися правом, передбаченим положеннями параграфа (1), селекціонер 
повинен при подальших поданнях надсилати такі документи: заявку на охорону його селекційного 
досягнення, заяву відносно пріоритету його першої заявки і - протягом трьох місяців - копії первісних 
заявочних матеріалів, завірених органом, що їх одержав. 

(3) Селекціонеру надається можливість надати державі-члену Союзу, якій він направить заявку 
на охорону, виконавшим умови, передбачені у параграфі (2), додаткову документацію і матеріал, який є 
необхідним згідно з законодавством і нормами цієї держави, на протязі чотирьох років після закінчення 
строку дії пріоритету. 

В той самий час ця держава може вимагати надати на протязі відповідного періоду додаткову 
документацію і матеріал, у випадку, коли заявка, що має пріоритет, одержує відмову або відкликається. 

(4) Такі факти, як подання іншої заявки, опублікування або використання предмету заявки у 
випадку, якщо вони мають місце на протязі періоду, передбаченому у параграфі (1), не можуть мати 
підстави для заперечення по цій заявці, поданій відповідно з умовами, перерахованими вище. Такі 
факти не можуть бути підставою для виникнення будь-якого права на користь третьої сторони або будь-
якого права особистого володіння. 

Стаття 13 
Назва сорту 

(1) Сорту, як найменування, дається така назва, яка повинна служити його родовою назвою. 
Кожна держава-член Союзу вживає заходи до того, щоб, з урахуванням параграфа (4), ніякі права на 
назву, зареєстровані як найменування, не перешкоджували вільному використанню цього найменування 
у зв'язку з даним сортом навіть після закінчення строку охорони. 

(2) Це найменування повинно дозволяти ідентифікувати даний сорт. Це найменування не може 
складатися тільки із цифр, за винятком тих випадків, коли це відповідає встановленій практиці для назви 
сортів. Воно не повинно надавати можливості для виникнення помилок та неясностей відносно 
характеристик, значення або утримання даного сорту, або відносно особистості селекціонера. 

Зокрема, воно повинно відрізнятися від будь-якого іншого найменування, яким називається в 
будь-якій державі-члені Союзу існуючий сорт того самого або близького ботанічного виду. 

(3) Найменування сорту подається селекціонером в орган, згаданий у статті 30 (1) (b). Якщо 
виявиться, що таке найменування не задовільняє вимоги параграфа (2), то зазначений орган відмовляє 
в його реєстрації і вимагає, щоб селекціонер запропонував у зазначений строк інше найменування. Таке 
найменування реєструється одночасно з видачею охоронного документа у відповідності з положеннями 
Статті 7. 

(4) Права, придбані раніше третіми сторонами, не порушуються якщо, з огляду на раніше 
придбане право, використання даного найменування сорту заборонено особі, яка, відповідно до 
положень параграфа (7), зобов'язана використати його, орган, згаданий у статті 30 (1) (b), вимагає, щоб 
селекціонер дав інше найменування для даного сорту. 

(5) Сорт повинен подаватися в державах-членах Союзу під одним й тим же найменуванням. 
Орган, згаданий у Статті 30 (1) (b), реєструє надане таким чином найменування, якщо тільки він не 
прийде до висновку, що подане таким чином найменування не є прийнятним у даній державі. В цьому 
випадку, він може вимагати від селекціонера надати інше найменування. 

(6) Орган, згаданий у Статті 30 (1) (b), вживає заходів до того, щоб інформувати усі інші 
аналогічні органи з питань, які торкаються найменування сортів, зокрема, про подання, реєстрацію та 
скасування найменувань. 

Будь-який, згаданий у Статті 30 (1) (b) орган має право подати свої зауваження відносно 
реєстрації найменування, якщо такі є, у той орган, який повідомив його про це найменування. 

(7) Будь-яка особа, що виставляє на продаж або на збут в будь-якій державі-члені Союзу 
матеріал статевого чи вегетативного розмноження того сорту, який охороняється у цій державі, повинна 
використовувати дане найменування цього сорту навіть після закінчення охорони цього сорту, якщо 
тільки, згідно з положенням параграфа (4), раніше придбані права не перешкоджають такому 
використанню. 

(8) У випадку, коли даний сорт пропонується на продаж або на збут, дозволяється асоціювати 
товарний знак, комерційне найменування або тому подібне позначення з зареєстрованим 
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найменуванням сорту. Навіть у випадку такої асоціації дане найменування повинно бути, проте, легко 
впізнаним. 

Стаття 14 
Незалежність охорони, від методів, що регулюють виробництво, 

сертифікацію та маркетінг 

(1) Право, що надається внаслідок цієї Конвенції селекціонеру, є незалежним від заходів, що 
приймаються кожною державою-членом Союзу для регулювання виробництва, сертифікації та збуту 
насінного та посадкового матеріалу. 

(2) Такі заходи, однак, не повинні, наскільки це можливо, утруднювати застосування положень 
цієї Конвенції. 

Стаття 15 
Органи Союзу 

Постійними органами Союзу є: 

(a) Рада; 

(b) Генеральний Секретаріат, який іменується "Бюро міжнародного Союзу з охорони нових сортів 
рослин". 

Стаття 16 
 Склад Ради; голоси 

(1) У склад Ради входять представники держав-членів Союзу. 

Кожна країна-член Союзу призначає у Раду одного представника і одного заступника. 

(2) Представники або заступники можуть мати помічників або радників. 

(3) Кожна держава-член Союзу має у Раді один голос. 

Стаття 17 
Спостерігачі на засіданнях Ради 

(1) Держави, які не є членами Союзу, але які підписали цей Акт, запрошуються на засідання 
Ради як спостерігачі. 

(2) На такі засідання можуть також бути запрошені інші спостерігачі або експерти. 

Стаття 18 
Президент та віце-президент Ради 

(1) Рада обирає Президента і першого віце-президента з поміж своїх членів. Рада має право 
обирати інших віце-президентів. 

Перший віце-президент заміщає Президента в разі, якщо Президент не має можливості 
виконувати свої функції. 

(2) Президент обирається на трирічний строк. 

Стаття 19 
Сесії Ради 

(1) Сесії Ради скликаються Президентом. 

(2) Чергові сесії Ради проводяться щорічно. Крім цього Президент може за своїм власним 
міркуванням скликали Раду; 

Президент також скликає Раду не пізніше, ніж у тримісячний строк, якщо цього вимагає одна 
третина держав-членів Союзу. 
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Стаття 20 
Процедурні правила Ради; адміністративна 

та фінансова інструкція Союзу 

Рада установлює свої власні процедурні правила, а також адміністративну і фінансову інструкцію 
Союзу. 

Стаття 21 
Задачі Ради 

Задачі Ради полягають у: 

(a) вивченні належних заходів по забезпеченню інтересів Союзу та сприянню його розвитку; 

(b) призначенні Генерального Секретаря і, якщо це буде визначено необхідним, заступника 
Генерального Секретаря, а також у визначенні умов їх призначення; 

(c) розгляді щорічного звіту про діяльність Союзу та прийнятті програми його подальшої роботи; 

(d) розробці для Генерального Секретаря, чиї функції визначені у Статті 23, усіх необхідних 
вказівок по здійсненню завдань, які стоять перед Союзом; 

(e) розгляді та затвердженні бюджету Союзу, а також у встановленні розмірів внесків кожної 
держави-члена згідно з положеннями Статті 26; 

(f) розгляді та затвердженні рахунків, поданих Генеральним Секретарем; 

(g) встановленні, згідно з положеннями Статті 27, дати та місця проведення конференцій, 
згаданих у вищеназваній Статті, та у вживанні необхідних для їх підготовки заходів; 

(h) прийнятті, взагалі, усіх необхідних рішень для забезпечення ефективної діяльності Союзу. 

Стаття 22 
Більшість, необхідна для прийняття рішень Ради 

Будь-яке рішення Ради приймається звичайною більшістю голосів присутніх і беручи участь у 
голосуванні членів, за винятком усіх рішень відносно Статей 20, 27, 28 і 32, що приймаються Радою 
більшістю у три чверті голосів присутніх і беручих участь у голосуванні. 

Стаття 23 
Задачі Бюро Союзу; обов'язки Генерального Секретаря; 

призначення персоналу 

(1) Бюро Союзу виконує всі обов'язки та задачі, які покладені на нього Радою. Керівництво Бюро 
здійснюється Генеральним Секретарем. 

(2) Генеральний Секретар несе відповідальність перед Радою; 

він відповідає за здійснення рішень Ради. Він подає на затвердження Ради бюджет і відповідає 
за його реалізацію. Він щорічно звітує перед Радою про свою роботу і подає їй доповідь про діяльність і 
фінансовий стан Союзу. 

(3) За винятком випадків, які обумовлені у Стаття 21 (b), умови призначення та найму персоналу, 
необхідного для ефективної роботи Бюро Союзу, встановлюються адміністративною і фінансовою 
інструкціями, передбаченими у Статті 20. 

Стаття 24 
Правовий статус 

(1) Союз є юридичною особою. 

(2) Союз користується на території кожної держави-члена Союзу, згідно з законодавством даної 
держави, такою правоздатністю, яка може виявитися необхідною для здійснення задач Союзу та для 
виконання його функцій. 

(3) Союз укладає з Швейцарською Конфедерацією угоду про штаб-квартиру. 
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Стаття 25 
Ревізія рахунків 

Ревізія рахунків Союзу здійснюється однією із держав-членів Союзу, як це передбачається у 
згаданих в Статті 20 адміністративних і фінансових правилах. Така держава призначається, за її згодою, 
Радою. 

Стаття 26 
Фінанси 

(1) Витрати Союзу покриваються за рахунок: 

 щорічних внесків держав-членів Союзу; 

 надходжень за надання послуг; 

 різних надходжень. 

(2) 

(a) Частка кожної держави-члена Союзу в загальній сумі щорічних внесків визначається 
виходячи з суми загальних витрат, що покриваються за рахунок внесків держав-членів 
Союзу та числа одиниць внесків, що приписані даній державі згідно з положеннями 
параграфа (3). Вищеназвана частка підраховується згідно з положеннями параграфа (4). 

(b) Число одиниць внеску виражається цілими або дрібними величинами за умов, що таке число 
не буде меншим, ніж одна п'ята. 

Для будь-якої країни, що є членом Союзу, на момент набуття чинності цього Акта відносно даної 
держави число одиниць внеску залишається таким, яким воно було безпосередньо перед цією датою 
згідно з Конвенцією 1961 року, зміненою Додатковим Актом 1972 р.  

(3) 

(a) Для будь-якої іншої держави остановлюється таке число одиниць внеску, яке ця держава 
зазначить у заяві на ім'я Генерального Секретаря при приєднанні до Союзу. 

(b) Будь-яка держава-член Союзу може в будь-який час, подавши заявку на ім'я Генерального 
Секретаря, вказати число одиниць, відмінне від числа, приписаного йому згідно з 
параграфом (a) чи (b). Така заява, якщо вона зроблена протягом перших шести місяців 
календарного року, набуває чинності з початку наступного календарного року, в 
протилежному разі, вона набуває чинності з початку другого календарного року, що настає 
за тим роком, коли була подана така заява. 

(4)  

(a) Для кожного бюджетного періоду сума, що відповідає одиниці внеску, визначається шляхом 
поділу загальної суми витрат, які в даний період покриваються за рахунок держав-членів на 
загальне число голосів, приписаних цим державам. 

(b) Розмір внеску кожної держави-члену Союзу визначається шляхом множення суми, що 
відповідає одній одиниці внеску, на число встановлених для даної держави одиниць внеску. 

(5) 

(a) Держава-член Союзу, що має заборгованість по сплаті внесків, не може, з урахуванням 
параграфа (b), користуватись своїм правом голосу в Раді, якщо розмір заборгованості 
дорівнює або перевищує суму внесків, що припадає на дану державу за попередні два 
повних роки. Таке позбавлення права голосу не звільняє дану державу від її обов'язків в 
рамках цієї Конвенції і не позбавляє її ніяких інших наданих Конвенцієї прав. 

(b) Рада може дозволити вищеназваній державі користуватись правом голосу, якщо і доти, поки 
Рада має впевненість, що затримка виплати виключними і невідворотними обставинами. 

Стаття 27 
Перегляд Конвенції 

(1) Ця Конвенція може бути переглянута Конвенцією держав-членів Союзу. Рішення про 
скликання такої Конвенції приймається Радою. 
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(2) Наслідки роботи Конвенції визначаються дійсними лише в тому випадку, якщо на ній 
представлена не менш, як половина держав-членів Союзу. Для прийняття переглянутого тексту 
Конвенції потрібна більшість у п'ять шостих голосів, що представлені на Конвенції держав-членів Союзу. 

Стаття 28 
Мови, якими користуються в Бюро і  

на засіданнях Ради 

(1) В ході здійснення своїх обов'язків Бюро Союзу використовує французьку, німецьку та 
англійську мови. 

(2) На цих трьох мовах проводяться засідання Ради і Конференції по перегляду. 

(3) В разі виникнення необхідності Рада може прийняти рішення про використання допоміжних 
мов. 

Стаття 29 
Спеціальні угоди по охороні нових сортів рослин 

Держави-члени Союзу зберігають за собою право укладати між собою спеціальні угоди про 
охорону селекційних досягнень, в разі якщо подібні угоди не суперечать положенням цієї Конвенції. 

Стаття 30 
Виконання Конвенції на національному рівні; 

угоди про спільне використання послуг органів експертизи 

(1) Кожна держава-член Союзу виконує всі заходи, необхідні для застосування цієї Конвенції, і, 
зокрема: 

(a) забезпечує відповідні правові можливості для ефективного захисту передбачених цією 
Конвенцією прав; 

(b) створює спеціальний орган з охорони селекційних досягнень або доручає цю охорону 
одному із існуючих органів; 

(c) забезпечує інформування громадськості з питань стосовно такої охорони, і, як мінімум, 
періодичну публікацію переліку виданих охоронних документів. 

(2) Між компетентними органами держав-членів Союзу можуть укладатися спеціальні угоди 
відносно спільного користування послугами органів, на які покладено проведення, згідно з положеннями 
Статті 7, експертизи нових сортів і комплектування необхідних довідкових і документаційних фондів. 

(3) Передбачається, що кожна держава на момент депонування своєї ратифікаційної грамоти або 
документа про прийняття, схвалення або приєднання повинна бути в змозі, згідно з національним 
законодавством, забезпечити реалізацію положень цієї Конвенції. 

Стаття 31 
Підписання 

Цей акт відкритий для підписання будь-якою державою-членом Союзу і будь-якою іншою 
державою, що була представлена на Дипломатичній конференції з прийняття цього Акта. Він 
залишається відкритим для підписання до 31 жовтня 1979 року. 

Стаття 32 
Ратифікація; прийняття або схвалення; 

приєднання 

(1) Будь-яка держава висловлює свою згоду на те, щоб бути зв'язаною цим Актом шляхом 
здавання на зберігання: 

(a) документа про ратифікацію, прийняття або схвалення, якщо вона підписала цей Акт; або  

(b) документа про приєднання, якщо вона не підписала цей Акт. 

(2) Документи про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання мають бути здані на 
зберігання Генеральному Секретарю. 

(3) Будь-яка держава, що не є членом Союзу і не підписала Акт, перед тим, яка здавати на 
зберігання документ про приєднання, звертається до Ради для з'ясування питання про відповідність 
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його національного законодавства положенням цього Акта. Якщо рішення, що містить висновки Ради, є 
позитивним, то може бути здійснена передача на зберігання документа про приєднання. 

Стаття 33 
Набуття чинності; припинення дії попередніх Актів 

(1) Цей Акт набуває чинності через один місяць з моменту виконання двох наступних умов: 

(a) наявність не менше п'яти документів про ратифікацію, прийняття, схвалення або 
приєднання; 

(b) наявність серед зазначених документів не менш трьох документів, зданих на зберігання 
державами-членами Конвенції 1961 року. 

(2) У відношенні будь-якої держави, яка здає на зберігання свою ратифікаційну грамоту, 
документ про прийняття, схвалення або приєднання після того, як будуть виконані умови, згадані в 
параграфі (1) (a) і (b), цей Акт набуває чинності через один місяць після здачі цією державою на 
зберігання одного з перелічених документів. 

(3) Після набуття чинності цього Акта згідно з параграфом (1) жодна держава не може 
приєднатися до Конвенції 1961 року, зміненої Додатковим Актом 1972 року. 

Стаття 34 
Відносини між державами, зв'язаними різними Актами 

(1) Будь-яка держава-член Союзу, яка на момент набуття чинності цього Акта відносно цієї 
держави є зв'язаною Конвенцією 1961 року, зміненої Додатковим Актом 1972 року, продовжує 
застосовувати в своїх відносинах з будь-якою державою-членом Союзу, не зв'язаною цим Актом, 
вищезгадану Конвенцію, змінену вищезгаданим Додатковим Актом, доти, доки цей Акт не набуде 
чинності відносно і цієї держави. 

(2) Будь-яка держава-член Союзу, не зв'язана цим Актом ("перша держава"), може заявити в 
повідомленні на ім'я Генерального Секретаря про те, що вона буде застосовувати Конвенцію 1961 року, 
змінену Додатковим Актом 1972 року, в своїх відносинах з будь-якою державою, яка зв'язана цим Актом і 
яка стала членом Союзу шляхом ратифікації, прийняття, схвалення або приєднання до цього Акта 
("друга держава"). Через один місяць з дати такого повідомлення і аж до набуття чинності цього Акта 
відносно першої держави, ця перша держава застосовує Конвенцію 1961 року, змінену Додатковим 
Актом 1972 року, в своїх відносинах з будь-якою такою другою державою, в той час, як будь-яка така 
інша держава застосовує цей Акт в своїх відносинах з цією першою державою. 

Стаття 35 
Повідомлення відносно родів і видів,  

що охороняються; 
інформація, що підлягає опублікуванню 

(1) При здаванні на зберігання документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або 
приєднання до цього Акта, кожна держава, яка не є членом Союзу, повідомляє Генерального Секретаря 
про перелік родів і видів, відносно яких вона буде застосовувати положення цієї Конвенції після набуття 
чинності цього Акта для даної держави. 

(2) На основі повідомлень, отриманих від кожної зацікавленої держави-члена Союзу, 
Генеральний Секретар публікує інформацію про: 

(a) поширення застосування положень цієї Конвенції на додаткові роди і види після набуття цим 
Актом чинності відносно даної держави; 

(b) будь-яке використання права, передбачено Статтею 3 (3); 

(c) використання прав, наданих Радою, в рамках Статті 4 (4) або (5); 

(d) будь-яке використання права, передбаченого в першій фразі Статті 5 (4) із зазначенням 
характеру більш широких прав і переліком родів і видів, на які такі права розповсюджуються; 

(e) будь-яке використання права, передбаченого в другій фразі Статті 5 (4); 

(f) той факт, що законодавство даної держави містить положення, дозволене на підставі Статті 
6 (1) (b) (і) та про тривалість дозволеної відстрочки; 

(g) тривалість строку, згаданого в Статті 8, якщо такий строк перевищує, відповідно, 15 і 18 
років, передбачених в зазначеній Статті. 
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Статті 36 
Території 

(1) Будь-яка держава може оголосити в своєму документі про ратифікацію, прийняття, схвалення 
або приєднання, або сповістити Генерального Секретаря шляхом подання в будь-який час письмового 
повідомлення, що цей Акт може бути застосований до всіх або до частини територій, зазначених в цій 
заяві або повідомленні. 

(2) Будь-яка держава, що зробила таку заяву або подала таке повідомлення, може в будь-який 
час сповістити Генерального Секретаря, що цей Акт припиняє свою дію відносно усіх або частини таких 
територій. 

(3) 

(a) Будь-яка заява, зроблена згідно з параграфом (1), набуває чинності одночасно з набуттям 
чинності ратифікації, прийняття, схвалення або приєднання, а будь-яке повідомлення, 
подане згідно з тим самим параграфом, набуває чинності через три місяці після того, як 
Генеральний Секретар сповістить про нього. 

(b) Будь-яке повідомлення, зроблене згідно із параграфом (2), набуває чинності через 12 місяців 
з моменту його отримання Генеральним Секретарем. 

Стаття 37 
Винятки щодо охорони двома засобами 

(1) Незважаючи на положення Статті 2 (1), будь-яка держава, яка до закінчення встановленого 
для підписання цього Акта строку передбачає охорону одного і того самого роду або виду різними 
згаданими в Статті 2 (1) засобами, може робити це і в майбутньому, якщо вона при підписанні цього Акта 
або при здаванні на збереження документа про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання до 
нього повідомить про це Генерального Секретаря. 

(2) Якщо в державі-члені Союзу, відносно якої можуть бути застосовані положення параграфа 
(1), надається клопотання про охорону в рамках патентного законодавства, ця держава може 
застосовувати до сортів, що охороняються згідно з патентним законодавством критерії 
патентоспроможності та тривалість охорони, встановлені в цьому законодавстві, не зважаючи на 
положення Статті 6 (1) (a) і (b) та Статті 8. 

(3) Така держава може в будь-який час дати інформацію Генеральному Секретарю про 
вилученого цією державою згідно з параграфом (1) повідомлення. Таке вилучення набуває чинності з 
дати, вказаної цією державою в своєму повідомленні про вилучення. 

Стаття 38 
Перехідне обмеження відносно вимоги новизни 

Незважаючи на положення Статті 6, будь-яка держава-член Союзу може, не породжуючи тим 
самим будь-яких зобов'язань до інших держав-членів Союзу обмежити встановлену в згаданій Статті 
вимогу новизни в тому, що стосується нещодавно виведених сортів, існуючих на момент, коли така 
держава вперше застосувала положення цієї Конвенції до того роду чи виду, до якого такі сорти 
належать. 

Стаття 39 
Збереження набутих прав 

Ця Конвенція не торкається прав, набутих в силу національного законодавства держав-членів 
Союзу або в силу угод, укладених між такими державами. 

Стаття 40 
Застереження 

Ніякі застереження до цієї Конвенції не допускаються. 

Стаття 41 
Тривалість та денонсація Конвенції 

(1) Ця Конвенція діє без обмеження строку. 
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(2) Будь-яка держава-член Союзу може денонсувати цю Конвенцію шляхом направлення 
повідомлення Генеральному Секретарю. Про отримання такого повідомлення Генеральний Секретар 
сповіщає всі держави-члени Союзу. 

(3) Денонсація набуває чинності в кінці календарного року, що наступає за роком отримання 
повідомлення Генеральним Секретарем. 

(4) Денонсація не зачіпає ніяких прав на сорт, набутих в рамках цієї Конвенції до моменту 
набуття чинності цієї денонсації. 

Стаття 42 
Мови; Функції депозитарію 

(1) Оригінал цього Акта підписується в одному примірнику на французькій, англійській і німецькій 
мовах. В разі будь-якої невідповідності між різними текстами перевага віддається французькому тексту. 
Оригінал здається на зберігання Генеральному Секретарю. 

(2) Генеральний Секретар надсилає дві завірені належним чином копії цього Акта урядам всіх 
держав, які були представлені на Дипломатичній Конвенції, де було його прийнято, а також, за запитом 
уряду будь-якої іншої держави. 

(3) Офіційні тексти на арабській, голандській, італійській, іспанській та японській мовах, а також 
на інших визначених Радою мовах розробляються Генеральним Секретарем після консультації з 
урядами заінтересованих держав, які були представлені на згаданій Конференції. 

(4) Генеральний секретар виконує реєстрацію цього Акта в Секретаріаті Організації Об'єднаних 
Націй. 

(5) Генеральний секретар повідомляє уряди держав-членів Союзу і держав, які не є членами 
Союзу, але були представлені на Дипломатичній Конференції, на якій було прийнято цей Акт, про 
подання йому на зберігання документів про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання, про 
будь-яке повідомлення, отримане ним відповідно до статей 34 (2), 36 (1) і (2), 37 (1) і (3) і 41 (2), а також 
про будь-яку заяву, зроблену у відповідності до Статті 36 (1). 
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Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности 

(TRIPS) 

Члены, Желая уменьшить искажения и препятствия на пути развития международной торговли и 
принимая во внимание необходимость содействия эффективной и адекватной охране прав 
интеллектуальной собственности и обеспечить, чтобы меры и процедуры по реализации прав 
интеллектуальной собственности сами не становились барьерами для законной торговли; 

Признавая с этой целью необходимость разработки новых правил и дисциплины, касающихся: 

(a) применения основных принципов ГАТТ 1994 г. и соответствующих соглашений или 
конвенций в области интеллектуальной собственности; 

(b) разработки адекватных норм и принципов применительно к наличию, объему и 
использованию прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей; 

(c) обеспечения эффективными надлежащими средствами реализации прав интеллектуальной 
собственности, связанных с торговлей, принимая во внимание различия в национальных 
правовых системах; 

(d) разработки эффективных неотложных процедур на многостороннем уровне для 
предотвращения и урегулирования споров между правительствами; 

(e) временных договоренностей, направленных на наиболее полное участие в результатах 
переговоров; 

Признавая потребность в многосторонней структуре принципов, правил и дисциплины, 
относящихся к международной торговле контрафактными товарами; 

Признавая, что права интеллектуальной собственности являются правами частных лиц; 

Признавая основополагающие цели национальных систем, обуславливающие государственную 
политику в области охраны интеллектуальной собственности, включая цели развития и технического 
прогресса; 

Признавая также специфические потребности наименее развитых стран-членов в отношении 
максимальной гибкости применения внутри страны законов и правил с тем, чтобы содействовать им в 
создании прочной и жизнеспособной технологической базы; 

Подчеркивая важность уменьшения напряженности путем достижения более жестких 
обязательств по решению споров по торговым аспектам вопросов интеллектуальной собственности 
через многосторонние процедуры; 

Желая установить отношения взаимной поддержки между ВТО и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (далее в настоящем Соглашении "ВОИС") так же, как и с другими 
международными организациями; 

Настоящим договариваются о следующем: 

Часть І 
Общие положения и основополагающие принципы 

Статья 1 
Сущность и сфера применения 

обязательств 

1. Члены вводят в действие положения настоящего Соглашения. 

Члены могут, но не обязаны, осуществлять в своих национальных законах более обширную 
охрану, чем требуется по настоящему Соглашению, при условии, что такая охрана не противоречит 
положениям настоящего Соглашения. Члены могут свободно определять надлежащий метод 
выполнения положений настоящего Соглашения в рамках своих правовых систем и практики. 

2. Для целей настоящего Соглашения термин "интеллектуальная собственность" 
распространяется на все категории интеллектуальной собственности, которые являются предметом 
разделов 1-7 части ІІ. 
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3. Члены предоставляют режим, предусмотренный в настоящем Соглашении, физическим и 
юридическим лицам других членов

45. В отношении соответствующего права интеллектуальной 
собственности под гражданами других членов должны пониматься те физические или юридические 
лица, которые отвечали бы критериям предоставления охраны, предусмотренным в Парижской 
конвенции (1967 г.), Бернской конвенции (1971 г.) и Договора по интеллектуальной собственности в 
отношении интегральных схем, участниками которых являются все члены ВТО

46
. Любой член, 

пользующийся возможностями, предусмотренными в пункте 3 статьи 5 или пункте 2 статьи 6 Римской 
конвенции, уведомляет, как предусмотрено в упомянутых положениях, Совет по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности ("Совет по ТРИПС"). 

Статья 2 
Конвенции в области интеллектуальной 

собственности 

1. В отношении частей ІІ, ІІІ и ІV настоящего Соглашения члены соблюдают статьи 1- 12 и 
статью 19 Парижской конвенции (1967 г.). 

2. Ничто в частях с І по ІV настоящего Соглашения не должно отличаться от существующих 
обязательств, которые члены могут иметь по отношению друг к другу в соответствии с Парижской 
конвенцией, Бернской конвенцией, Римской конвенцией и Договором по интеллектуальной 
собственности в отношении интегральных схем. 

Статья 3 
Национальный режим 

1. Каждый член предоставляет гражданам других членов режим не менее благоприятный, чем 
тот, который он предоставляет своим собственным гражданам в отношении охраны47 интеллектуальной 
собственности, кроме исключений, уже предусмотренных соответственно в Парижской конвенции (1967 
г.), в Бернской конвенции (1971 г.), в Римской конвенции и в Договоре по интеллектуальной 
собственности в отношении интегральных схем. Что касается исполнителей, производителей 
фонограмм и вещательных организаций, это обязательство применяется только в отношении прав, 
предусмотренных по настоящему Соглашению. Любой член, пользующийся возможностями, 
предусмотренными в статье 6 Бернской конвенции (1971 г.) или пункте 1(b) статьи 16 Римской 
конвенции, уведомляет, как предусмотрено в упомянутых положениях, Совет по ТРИПС. 

2. Члены могут воспользоваться исключениями, допускаемыми в соответствии с пунктом 1 в 
отношении судебных и административных процедур, включая выбор юридического адреса или 
назначение поверенного в рамках юрисдикции члена, только в тех случаях, когда такие исключения 
необходимы для соблюдения законов и правил, которые не противоречат положениям настоящего 
Соглашения, и когда подобные процедуры не применяются таким образом, чтобы стать скрытым 
ограничением в торговле. 

                                                   
45 В настоящем Соглашении ссылка на "граждан" в случае отдельной таможенной территории члена ВТО означает 

физических или юридических лиц, которые имеют постоянное местожительство или действительное и 
действующее промышленное или торговое предприятие на упомянутой таможенной территории. 

46 В настоящем Соглашении "Парижская конвенция" означает Парижскую конвенцию по охране промышленной 
собственности: 
"Парижская конвенция (1967 г.)" означает Стокгольмский акт этой конвенции от 14 июля 1967 г. "Бернская 
конвенция" означает Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений: "Бернская 
конвенция (1971 г.)" означает Парижский акт этой конвенции от 24 июля 1971 г. "Римская конвенция" означает 
Международную конвенцию по защите исполнителей, производителей фонограмм и организаций 
телерадиовещания, принятую в Риме 26 октября 1961 г. 
"Договор по интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем" (Договор ИПИС) означает 
Договор по интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем, принятый в Вашингтоне 26 мая 
1989 г. "Соглашение по ВТО" означает Соглашение об учреждении ВТО. 

47
 Для целей статей 3 и 4 "охрана" включает вопросы, затрагивающие наличие прав интеллектуальной 

собственности, их приобретение, объем, сохранение в силе и реализацию, а также те вопросы, которые 
затрагивают использование прав интеллектуальной собственности и к которым особо обращено внимание в 
настоящем Соглашении. 



 419 

Статья 4 
Режим наибольшего благоприятствования 

В отношении охраны интеллектуальной собственности любые преимущество, льгота, 
привилегия или иммунитет, которые предоставлены членом гражданам любой другой страны, 
незамедлительно и безусловно предоставляются гражданам всех других членов. Освобожденными от 
этого обязательства являются любые преимущество, льгота, привилегия или иммунитет, 
предоставленные членом, которые: 

(a) вытекают из международных соглашений по судебной помощи или по обеспечению 
исполнения закона общего характера и не ограничены только охраной интеллектуальной 
собственности; 

(b) предоставлены в соответствии с положениями Бернской конвенции (1971 г.) или Римской 
конвенции, допускающими, что предоставленный режим является функцией не 
национального режима, а режима, предоставленного в другой стране; 

(c) относятся к правам исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, 
не предусмотренных по настоящему Соглашению; 

(d) вытекают из международных соглашений, связанных с охраной интеллектуальной 
собственности, которые вступили в силу до вступления в силу Соглашения по ВТО, при 
условии, что о таких соглашениях уведомляется Совет по ТРИПС и что они не являются 
произвольной или необоснованной дискриминацией против граждан других членов. 

Статья 5 
Многосторонние соглашения по приобретению или 

сохранению в силе охраны 

Обязательства в соответствии со статьями 3 и 4 не применяются к процедурам, 
предусмотренным в многосторонних соглашениях, заключенных под эгидой ВОИС, которые связаны с 
приобретением или сохранением в силе прав интеллектуальной собственности. 

Статья 6 
Исчерпание прав 

Для целей урегулирования споров по настоящему Соглашению при условии соблюдения 
положений статей 3 и 4, ничто в настоящем Соглашении не используется для рассмотрения вопроса об 
исчерпании прав интеллектуальной собственности. 

Статья 7 
Цели 

Охрана и реализация прав интеллектуальной собственности должны содействовать 
техническому прогрессу и передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей 
и пользователей технологических знаний, способствуя социально-экономическому благосостоянию, и к 
достижению баланса прав и обязательств. 

Статья 8 
Принципы 

1. При формировании или совершенствовании своих национальных законов и правил члены 
могут принимать меры, необходимые для охраны общественного здоровья и питания и содействия 
общественным интересам в жизненно важных для их социально-экономического и технического 
развития секторах, при условии, что такие меры соответствуют положениям настоящего Соглашения. 

2. Надлежащие меры при условии, что они соответствуют положениям настоящего Соглашения, 
могут быть необходимы для предотвращения злоупотреблений правами интеллектуальной 
собственности со стороны владельцев прав или обращения к практике, которая необоснованно 
ограничивает торговлю или неблагоприятным образом влияет на международную передачу технологии. 
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Часть ІІ 
Стандарты в отношении наличия, объема и использования прав 

интеллектуальной собственности 

Раздел 1: 
Авторское право и смежные права 

Статья 9 
Отношение к Бернской конвенции 

1. Члены соблюдают статьи 1-21 Бернской конвенции (1971 г.) и Приложения к ней. Однако 
члены не имеют прав или обязательств по настоящему Соглашению в отношении прав, 
предоставляемых согласно статье 6-бис упомянутой Конвенции, или прав, вытекающих из нее. 

2. Охрана авторских прав должна распространяться на специфические воплощения, но не на 
идеи, процедуры, методы работы или математические концепции как таковые. 

Статья 10 
Компьютерные программы и компиляции данных 

1. Компьютерные программы, как исходный текст, так и объектный код охраняются как 
литературные произведения в соответствии с Бернской Конвенции (1971 г.). 

2. Компиляции данных или другая информация в машиночитаемой или в другой форме, которые 
по причине отбора или классификации своего содержания составляют результат творчества, должны 
охраняться как таковые. Такая охрана, которая не распространяется на сами данные или информацию, 
не затрагивает авторское право, существующее в самих данных или информации. 

Статья 11 
Права на прокат 

В отношении, по меньшей мере, компьютерных программ и кинематографических произведений 
член предоставляет авторам или их правопреемникам право разрешать или запрещать публичный 
коммерческий прокат оригиналов или копий их произведений, охраняемых авторским правом. Член 
освобождается от этого обязательства в отношении кинематографических произведений, если только 
коммерческий прокат не привел к широкому копированию таких произведений, что фактически нарушает 
исключительное право на воспроизведение, предоставленное упомянутым членом авторам и их 
правопреемникам. В отношении компьютерных программ это обязательство не применяется к сдаче в 
коммерческий прокат, если сама программа не является существенной частью объекта проката. 

Статья 12 
Срок действия охраны 

При исчислении срока охраны произведения, за исключением фотографических произведений 
или произведений прикладного искусства на иной основе, чем человеческая жизнь, такой срок 
составляет не менее 50 лет от конца календарного года, в котором с согласия автора была 
осуществлена публикация или, при отсутствии такой публикации в течение 50 лет от создания 
произведения, 50 лет считая с конца календарного года создания произведения. 

Статья 13 
Ограничения и исключения 

Члены сводят ограничения или изъятия в отношении исключительных прав до некоторых особых 
случаев, которые не вступают в противоречие с обычным использованием произведения и 
необоснованно не ущемляют законные интересы владельца прав. 

Статья 14 
Охрана исполнителей, производителей фонограмм 

(звукозаписей) и вещательных организаций 

1. В отношении записи своего исполнения на фонограмму исполнители имеют возможность не 
допускать следующих действий, предпринятых без их разрешения: записи их исполнения, не 
предназначенного для фонограммы, и воспроизведения такой записи. 
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Исполнители также имеют возможность не допускать следующих действий, предпринятых без их 
разрешения: эфирного вещания и сообщения для всеобщего сведения прямой трансляции их 
исполнения. 

2. Производители фонограмм имеют право разрешать или запрещать прямое или косвенное 
воспроизведение их фонограмм. 

3. Вещательные организации имеют право запрещать следующие действия, предпринятые без 
их согласия: запись, воспроизведение записей и ретрансляцию через каналы эфирного вещания так же, 
как публичное телевизионное вещание таких записей. Если члены не предоставляют такие права 
вещательным организациям, они предоставляют владельцам авторского права на объекты передачи 
возможность не допускать вышеупомянутых действий с учетом положений Бернской конвенции (1971 г.). 

4. Положения статьи 11 в отношении компьютерных программ с учетом соответствующих 
изменений применяются к производителям фонограмм и любым другим владельцам прав на 
фонограммы как определено в законодательстве члена. Если на 15 апреля 1994 г. 

член имел действующую систему выплаты справедливого вознаграждения владельцам прав в 
связи с коммерческим прокатом фонограмм, он может сохранить такую систему при условии, что 
коммерческий прокат фонограмм не наносит материального ущерба исключительным правам 
владельцев прав на воспроизведение. 

5. Срок охраны, предоставляемый по настоящему Соглашению исполнителям и производителям 
фонограмм, составляет по меньшей мере до конца периода в 50 лет, считая с конца календарного года, 
в котором была сделана запись или имело место исполнение. Срок охраны, предоставленный согласно 
пункту 3, составляет, по меньшей мере, 20 лет, считая с конца календарного года, в котором состоялась 
передача. 

6. В отношении прав, предоставленных в соответствии с пунктами 1, 2 и 3, любой член может 
предусмотреть условия, ограничения, исключения и оговорки в объеме допускаемом Римской 
конвенцией. Однако положения статьи 18 Бернской конвенции (1971 г.) также с учетом соответствующих 
изменений применяются к правам исполнителей и производителей фонограмм в фонограммах. 

Раздел 2: 
Товарные знаки 

Статья 15 
Предметы, охватываемые охраной 

1. Любое обозначение или любое сочетание обозначений, с помощью которых можно отличить 
товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия, могут представлять 
собой товарный знак. Такие обозначение, в частности слова, включая личные наименования, цифры, 
буквы, изобразительные элементы и сочетание цветов, так же как любое сочетание таких обозначений 
могут подлежать регистрации в качестве товарных знаков. Если знаки не наследуют способности к 
различению соответствующих товаров или услуг, Члены могут поставить регистрацию знака в 
зависимость от различительной способности, приобретенной в процессе использования. В качестве 
условия регистрации члены могут предъявлять требование визуального восприятия знаков. 

2. Пункт 1 не означает, что член не может отказать в регистрации товарного знака на других 
основаниях, при условии, что они не отходят от положений Парижской конвенции (1967 г.). 

3. Члены могут поставить регистрацию в зависимость от использования. Однако фактическое 
использование товарного знака не является условием для подачи заявки на регистрацию. Заявка не 
может быть отклонена исключительно на том основании, что фактическое использование не имело 
место до истечения трехлетнего периода с даты подачи заявки. 

4. Характер товаров или услуг, для которых используется товарный знак, ни в коем случае не 
является препятствием для регистрации товарного знака. 

5. Члены публикуют сведения о каждом товарном знаке или до его регистрации, или 
непосредственно после нее и предоставляют разумную возможность обращения с просьбой об 
аннулировании регистрации. В дополнение, члены могут оставить за собой возможность возражать 
против регистрации товарного знака. 
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Статья 16 
Предоставленные права 

1. Владелец зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право не разрешать 
третьим лицам без согласия владельца использовать в ходе торговли идентичные или подобные знаки 
для товаров или услуг, которые идентичны или подобны тем, в отношении которых зарегистрирован 
товарный знак, когда существует вероятность возникновения путаницы в результате такого 
использования. В случае использования идентичного знака для идентичных товаров или услуг должна 
учитываться вероятность возникновения недоразумений. Права, описанные выше, не наносят ущерба 
прежде приобретенным правам и не оказывают воздействие на возможность членов ставить 
осуществление прав в зависимость от их использования. 

2. Статья 6-бис Парижской конвенции (1967 г.) применяется mutatіs mutandіs к услугам. При 
определении того, является ли товарный знак общеизвестным, члены принимают во внимание 
известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, 
которая была достигнута в результате рекламы товарного знака. 

3. Статья 6-бис Парижской конвенции (1967 г.) применяется mutatіs mutandіs к товарам или 
услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, при условии, что использование 
этого товарного знака упомянутых товаров или услуг будет указывать на взаимосвязь между 
упомянутыми товарами или услугами и владельцем зарегистрированного товарного знака, имея в виду, 
что при таком использовании интересы владельца зарегистрированного товарного знака могут быть 
ущемлены. 

Статья 17 
Исключения 

Члены могут предусматривать ограниченные исключения из прав, предоставляемых товарным 
знаком, например, добросовестное использование описательных выражений, при условии, что такие 
исключения учитывают законные интересы владельца товарного знака и третьих лиц. 

Статья 18 
Срок охраны 

Первоначальная регистрация и каждое продление срока действия регистрации товарного знака 
осуществляются на срок не менее семи лет. Регистрация товарного знака может продлеваться 
неограниченное число раз. 

Статья 19 
Требование использования 

1. Если использование является требованием для сохранения регистрации, то регистрация 
может быть аннулирована только в результате непрерывного срока неиспользования знака в течении 
трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на 
существовании препятствий такому использованию. Обстоятельства, возникающие независимо от воли 
владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как например, 
импортные ограничения или другие требования государства к товарам или услугам, охраняемым 
товарным знаком, должны признаваться как веские причины для неиспользования знака. 

2. Использование товарного знака другим лицом при условии контроля со стороны владельца 
знака признается для целей сохранения регистрации как использование товарного знака. 

Статья 20 
Прочие требования 

Использование товарного знака в торговле не должно быть необоснованно ограничено 
специальными требованиями, такими как использование с другим товарным знаком, использование в 
специальной форме или использование способом, который может нанести ущерб его способности 
отличать товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий. Это не 
устраняет требования, предписывающего использование товарного знака, идентифицирующего 
предприятие, производящее товары или услуги, наряду с товарным знаком, идентифицирующим 
специфические товары или услуги упомянутого предприятия, но без его соединения с этим знаком. 
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Статья 21 
Лицензирование и передача прав 

Члены могут определять условия лицензирования и передачи прав на товарные знаки; при этом 
понимается, что не разрешается принудительное лицензирование товарных знаков и что владелец 
зарегистрированного товарного знака имеет право передавать права на товарный знак с передачей 
предприятия, которому принадлежит товарный знак, или без такой передачи. 

Раздел 3: 
Географические указания 

Статья 22 
Охрана географических указаний 

1. Для целей настоящего Соглашения географические указания представляют собой 
обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с территории члена или региона или 
местности на этой территории, где определенное качество, репутация или другие характеристики товара 
в значительной степени связываются с его географическим происхождением. 

2. В отношении географических указаний члены должны предусмотреть правовые меры для 
заинтересованных сторон для предотвращения: 

(a) использования любых средств при обозначении или презентации товара, которые указывают 
или вызывают ассоциацию, что этот товар происходит из географического района отличного от 
настоящего места происхождения, таким образом, что вводят публику в заблуждение в отношении 
географического происхождения этого товара; 

(b) любому использованию, которое может рассматриваться как недобросовестная конкуренция 
в пределах содержания Статьи 10-бис Парижской конвенции. 

3. Член ex offіcіo, если это разрешено его законодательством, или по запросу заинтересованной 
стороны может отказать в регистрации товарного знака или признать недействительной регистрацию 
товарного знака, состоящего или содержащего географическое указание товаров, не происходящих с 
указанной территории, если использование географического указания в товарном знаке для таких 
товаров в этой стране-члене вводит в заблуждение граждан в отношении истинного места 
происхождения. 

4. Охрана в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 должна применяться в отношении географического 
указания, которое, хотя буквально верно в отношении территории, региона или местности, из которой 
происходят товары, но дает ошибочное представление гражданам о том, что местом происхождения 
товаров является другая территория. 

Статья 23 
Дополнительная охрана географических указаний для 

вин и крепких спиртных напитков 

1. Каждый член предусматривает правовые меры для заинтересованных сторон для 
предотвращения использования географического указания, идентифицирующего вина, для вин, не 
происходящих из того места, которое названо в географическом указании, или идентифицирующего 
крепкие спиртные напитки, для крепких спиртных напитков, не происходящих из того места, которое 
указано в данном географическом указании, даже если такое указание обозначено подлинным 
указанием происхождения вина или спиртного напитка или географическое указание используется в 
переводе или сопровождается выражениями такими, как "вид", "тип", "стиль", "имитация" или 
подобные

48
. 

2. В регистрации товарного знака для вин, который содержит или состоит из географического 
указания, идентифицирующего вина, или товарного знака для крепких спиртных напитков, который 
содержит или состоит из географического указания, идентифицирующего крепкие спиртные напитки, 
будет отказано, или регистрация будет признана недействительной ex offіcіo, если это разрешено 
национальным законодательством члена, или осуществляется по запросу заинтересованной стороны в 
отношении тех вин и крепких спиртных напитков, которые не имеют этого географического 
происхождения. 

                                                   
48

  Несмотря на первое предложение статьи 42, в отношении этих обязательств члены могут взамен 
предусматривать административные меры для их исполнения. 
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3. В случае одинаковых географических указаний для вин охрана должна предоставляться 
каждому географическому указанию при условии соблюдения положений пункта 4 статьи 22. Каждый 
член определяет практические условия, по которым одинаковые указания будут отличаться одно от 
другого, принимая во внимание потребность обеспечить справедливый режим для заинтересованных 
производителей и предотвратить введение потребителей в заблуждение. 

4. В целях облегчения охраны географических указаний для вин, в Совете по ТРИПС будут 
проводиться переговоры, касающиеся учреждения многосторонней системы уведомлений и регистрации 
географических указаний для вин, нуждающихся в охране в тех членах, которые участвуют в этой 
системе. 

Статья 24 
Международные переговоры: исключения 

1. Члены договариваются вступить в переговоры с целью усиления охраны отдельных 
географических указаний в соответствии со статьей 23. Положения пунктов 4-8, указанных ниже, не 
должны использоваться членом для отказа в проведении переговоров или заключении двусторонних 
или многосторонних соглашений. В рамках таких переговоров члены должны быть готовы рассмотреть 
постоянное применение этих положений к индивидуальным географическим указаниям, использование 
которых было предметом таких переговоров. 

2. Совет по ТРИПС будет постоянно рассматривать применение положений настоящего раздела; 
первое такое рассмотрение должно иметь место не позднее, чем через два года после вступления в 
силу Соглашения по ВТО. Любой вопрос, затрагивающий соблюдение обязательств, вытекающих из 
этих положений, может быть вынесен на Совет, который по запросу члена консультируется с любым 
членом или членами в отношении вопроса, по которому невозможно было найти удовлетворительное 
решение посредством двусторонних или многосторонних консультаций между заинтересованными 
членами. Совет предпринимает такие действия, которые могут быть согласованы с тем, чтобы 
способствовать действию настоящего раздела и достижению его целей. 

3. Применяя настоящий раздел, член не ослабляет охрану географических указаний, которые 
существовали в этой стране-члене непосредственно перед датой вступления в силу Соглашения по 
ВТО. 

4. Ничто в настоящем разделе не рассматривается как требование к члену препятствовать 
продолжающемуся и сходному использованию географических указаний другого члена, 
идентифицирующих вина или крепкие спиртные напитки в связи с товарами или услугами любого из его 
граждан или лиц, проживающих на его территории, которые использовали упомянутое географическое 
указание постоянно в отношении указанных или связанных с ним товаров или услуг на территории 
упомянутой страны-члена (a) в течение, по меньшей мере, 10 лет, предшествующих 15 апреля 1994 г., 
или (b) добросовестно до упомянутой даты. 

5. Если заявка на регистрацию товарного знака и его регистрация осуществлялись 
добросовестно или права на товарный знак были приобретены через его добросовестное 
использование, либо: 

(a) до даты применения таких положений в упомянутой стране-члене, как определено в части VІ, 
или (b) до того, как географическое указание получило охрану в стране происхождения; 

меры, принятые для введения в действия настоящего раздела, не ущемляют законность или 
действие регистрации товарного знака или право на использование товарного знака по причине того, что 
такой товарный знак идентичен или схож с географическим указанием страны происхождения. 

6. Ничто в настоящем разделе не требует от члена применять положения, касающиеся 
географических указаний любого другого члена в отношении товаров или услуг, для которых 
соответствующее обозначение идентично термину, привычному в разговорном языке как общепринятое 
название таких товаров или услуг на территории упомянутого члена. Ничто в настоящем разделе не 
требует от члена применять положения настоящего раздела, касающиеся географических указаний 
любого другого члена в отношении продукции из винограда, для которой с даты вступления в силу 
Соглашения по ВТО соответствующее географическое указание идентично привычному названию сорта 
винограда, существующему на территории упомянутого члена. 

7. Член может предусмотреть, что любой запрос, сделанный на основании настоящего раздела 
в связи с использованием или регистрацией товарного знака, должен быть представлен в течение пяти 
лет после того, как упомянутому члену стало известно о неправомерном использовании охраняемого 
географического указания или после даты регистрации товарного знака в упомянутом члене, при 
условии, что товарный знак был опубликован на эту дату, в том случае, когда такая дата ранее даты, на 
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которую упомянутому члену стало широко известно о неправомерном использовании, при условии, что 
географическое указание не используется или регистрируется недобросовестно. 

8. Положения настоящего раздела никаким образом не наносит ущерба праву любого лица на 
использование в ходе торговли своего имени или имени его делового предшественника за исключением 
случаев, где такое использование имени вводит в заблуждение общественность. 

9. Настоящее Соглашение не создает обязательств по охране географических указаний, которые 
не охраняются или охрана которых прекращена в стране происхождения или которые вышли из 
употребления в этой стране. 

Раздел 4: 
Промышленные образцы 

Статья 25 
Требования к охране 

1. Члены предоставляют охрану независимо созданным новым и оригинальным промышленным 
образцам. Члены могут предусматривать, что образцы не являются новыми и оригинальными, если они 
значительно не отличаются от уже известных образцов или от комбинаций их характерных черт. Члены 
могут предусматривать, что такая охрана не должна распространяться на образцы, создание которых 
вызвано, главным образом, техническими или функциональными соображениями. 

2. Каждый член гарантирует, чтобы требования, направленные на обеспечение охраны 
текстильных образцов, в частности, применительно к любым расходам, экспертизе или публикации не 
препятствовали неоправданным образом возможности добиваться предоставления такой охраны и ее 
получения. Члены свободны соблюдать это обязательство посредством законодательства о 
промышленных образцах или законодательства об авторском праве. 

Статья 26 
Охрана 

1. Владелец охраняемого промышленного образца имеет право препятствовать третьим лицам 
без его согласия создавать, продавать или ввозить изделия, скопированные или в значительной степени 
скопированные с охраняемого образца, если такие действия предпринимаются в коммерческих целях. 

2. Члены могут предусматривать ограниченные исключения из охраны промышленных образцов 
при условии, что такие исключения не вступают в необоснованное противоречие с обычным 
применением защищенных промышленных образцов и не ущемляют необоснованно законные интересы 
владельца защищенного образца, с учетом законных интересов третьих лиц. 

3. Срок действия такой охраны составляет не менее 10 лет. 

Раздел 5: Патенты 

Статья 27 
Патентуемые объекты 

1. При соблюдении положений пунктов 2 и 3 настоящей статьи патенты выдаются на любые 
изобретения, независимо от того, являются ли они продуктом или способом во всех областях техники, 
при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и являются 
промышленно применимыми

49
. Согласно пункту 4 статьи 65, пункту 8 статьи 70 и пункту 3 настоящей 

статьи патенты выдаются и патентные права могут осуществляться вне зависимости от места 
изобретения, области техники, а также от того, ввозятся ли продукты или производятся на месте. 

2. Члены могут исключать из области патентуемых изобретения, коммерческое использование 
которых необходимо предотвратить в пределах их территорий для охраны общественного порядка или 
морали, включая охрану жизни или здоровья людей, животных или растений, или чтобы избежать 
серьезного ущерба окружающей среде, при условии, что подобное исключение не делается только в 
силу того, что использование запрещено их законодательством. 

3. Члены также могут исключать из области патентуемых: 

                                                   
49

 Для целей настоящей статьи, член может считать выражения "изобретательский уровень" и "являются 
промышленно применимыми" соответственно синонимами выражений "неочевидный" и "полезный". 



 426 

(a) диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей или животных,  

(b) растения и животные, кроме микроорганизмов, а также биологические, по существу, способы 
выращивания растений или животных, иные чем небиологические и микробиологические 
процессы. 

Члены предусматривают охрану сортов видов растений либо патентами, либо эффективной 
единой системой в рамках специального законодательства, либо любым их сочетанием. Положения 
настоящего пункта должны быть повторно рассмотрены через четыре года после даты вступления в 
силу Соглашения по ВТО. 

Статья 28 
Предоставляемые права 

1. Патент предоставляет его владельцу следующие исключительные права: 

(a) если объектом патента является изделие, препятствовать третьим лицам, без согласия 
владельца, совершать следующие действия: создание, использование, предложение для 
продажи, продажу или ввоз

50 для этих целей упомянутого продукта; 

(b) если объектом патента является способ, препятствовать третьим лицам, без согласия 
владельца, совершать действие, состоящее в использовании способа, а также следующих 
действий: использование, предложение для продажи, продажу или ввоз для этих целей 
продуктов, полученных непосредственно упомянутым способом. 

2. Владельцы патентов также имеют право передавать права на патент, передавать его по 
наследству и заключать лицензионные договоры. 

Статья 29 
Требования, предъявляемые к заяви телям 

на выдачу патента 

1. Члены предъявляют к заявителю требование достаточно ясного и полного раскрытия 
изобретения, чтобы оно могло быть воплощено специалистом в данной области, и могут потребовать, 
чтобы заявитель указал лучший способ воплощения изобретения, известный изобретателю на дату 
подачи заявки, или в случаях, если испрашивается приоритет, на дату приоритета заявки. 

2. Члены могут потребовать от заявителя предоставить информацию относительно заявок, 
поданных, и патентов, полученных им в других странах. 

Статья 30 
Исключения из предоставляемых прав 

Члены могут предусмотреть исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, 
при условии, что такие исключения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным 
использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентовладельца, 
учитывая законные интересы третьих лиц. 

Статья 31 
Другие виды использования без разрешения 

патентовладельца 

Если законодательство члена разрешает другие виды использования51
 объекта патента без 

разрешения его владельца, включая использование государством или третьими лицами, 
уполномоченными государством, должны соблюдаться следующие положения: 

(a) предоставление разрешения на такое использование должно основываться на отдельных 
характеристиках предмета; 

(b) использование может быть разрешено только в том случае, если до начала такого 
использования предполагаемый пользователь делал попытки получения разрешения от 
обладателя прав на приемлемых коммерческих условиях и в течение разумного периода 

                                                   
50

 Это право как все другие права, предоставляемые в соответствии с настоящим Соглашением в отношении 
использования, продажи, ввоза или другого распределения товаров, регулируется положениями статьи 6. 

51 "Другие виды использования" относятся к любому использованию, отличному от разрешенного на основании 
статьи 30. 
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времени, и эти попытки не завершались успехом. Это требование может быть снято членом 
в случае чрезвычайных ситуаций в стране или других форс-мажорных обстоятельств, или в 
случае некоммерческого использования государством. При чрезвычайных ситуациях в 
стране или других форс-мажорных обстоятельствах патентовладелец, тем не менее, 
должен быть уведомлен как можно скорее. В случаях некоммерческого использования 
государством, если правительство или подрядчик, без проведения патентного поиска, знает 
или имеет доказуемые основания знать, что действующий патент используется или будет 
использоваться правительством или в интересах правительства, то патентовладелец 
должен быть немедленно проинформирован; 

(c) объем и продолжительность такого использования ограничиваются целями, для которых 
оно было разрешено, и в случае технологии полупроводников оно должно быть 
предназначено исключительно для некоммерческого использования государством или для 
исправления практики, которая в результате судебных или административных процедур 
определена как антиконкурентная; 

(d) такое использование не является исключительным; 

(e) такое использование не подлежит переуступке, кроме как с той частью предприятия или его 
нематериальных активов, которые осуществляют такое использование; 

(f) любое такое использование должно быть разрешено в первую очередь для обеспечения 
потребностей внутреннего рынка члена, дающего разрешение на такое использование; 

(g) разрешение на такое использование должно подлежать отмене при соблюдении защиты 
законных интересов лиц, получивших такое разрешение, если и когда обстоятельства, 
которые привели к этому, прекращают существовать и, маловероятно, что они 
возобновятся. Компетентные власти должны иметь полномочия для повторного 
рассмотрения по мотивированному заявлению, если эти обстоятельства продолжат 
существовать; 

(h) патентовладельцу выплачивается соответствующее вознаграждение, учитывая 
обстоятельства каждого случая и принимая во внимание экономическую стоимость 
разрешения; 

(і) правовая значимость любого решения, относящегося к разрешению такого использования, 
должна подвергаться судебному пересмотру или иному независимому пересмотру 
значительно более высокими органами власти упомянутого члена; 

(j) любое решение, касающееся вознаграждения, предусмотренного в отношении такого 
использования, подвергается судебному пересмотру или иному независимому пересмотру 
значительно более высокими органами власти упомянутого члена; 

(k) Члены не обязаны применять условия, изложенные в подпунктах (b) и (f), в случаях, если 
такое использование разрешено для исправления практики, определенной в результате 
судебных или административных процедур, как антиконкурентная. Необходимость 
исправления антиконкурентной практики, может быть принята во внимание при определении 
в таких случаях размера вознаграждения. Компетентные органы должны иметь полномочия 
отказать в отмене разрешения, если и когда есть вероятность того, что условия, которые 
привели к такому разрешению, возникнут вновь; 

(l) если такое использование разрешает использование патента ("второго патента"), который не 
может быть использован, не нарушая другого патента ("первого патента"), применяются 
следующие дополнительные условия: 

(і) изобретение, заявленное во втором патенте, по сравнению с изобретением, заявленном 
в первом патенте, должно включать важное техническое достижение, имеющее 
большое экономическое значение; 

(іі) владелец первого патента должен иметь право на перекрестное лицензирование на 
приемлемых условиях для того, чтобы использовать изобретение, заявленное во 
втором патенте; и  

(ііі) использование, разрешенное в отношении первого патента, не может подлежать 
переуступке, кроме как с передачей прав на второй патент. 
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Статья 32 
Аннулирование патента/лишение прав на патент 

Любое решение, касающееся аннулирования патента или лишения прав на патент, может быть 
пересмотрено в судебном порядке. 

Статья 33 
Срок охраны 

Предлагаемый срок охраны не заканчивается до истечения периода в 20 лет, считая с даты 
подачи заявки52. 

Статья 34 
Патенты на способ: бремя доказывания 

1. Для целей гражданского производства в отношении нарушения прав патентовладельца, 
упомянутых в пунктах 1(b) статьи 28, если объектом патента является способ получения изделия, 
судебные власти имеют полномочия потребовать от ответчика доказательств того, что способ 
получения идентичного продукта отличается от запатентованного способа. Вследствие этого члены 
предусматривают, по меньшей мере, в одном из следующих случаев, что любой идентичный продукт, 
произведенный без согласия патентовладельца, при отсутствии доказательств противного, считается 
полученным запатентованным способом: 

(a) если продукт, полученный запатентованным способом, является новым; 

(b) если существует значительная вероятность того, что идентичный продукт был изготовлен с 
применением данного способа, и патентовладелец, прикладывая разумные усилия, не в 
состоянии определить, какой в действительности процесс был использован. 

2. Любой член по своему выбору может предусматривать, что бремя доказывания, указанное в 
пункте 1, должно возлагаться на предполагаемого нарушителя только в том случае, если выполнено 
условие, упомянутое в пункте (a) или только в том случае, если выполнено условие, упомянутое в 
пункте (b). 

3. При представлении доказательств противного учитываются законные интересы ответчиков по 
защите их производственных и коммерческих секретов. 

Раздел 6: 
Топологии (топографии) интегральных схем 

Статья 35 
Отношение к Договору ИПИС 

Члены договариваются обеспечить охрану топологий (топографий) интегральных схем (далее в 
настоящем Соглашении - "топологии") в соответствии со статьями 2-7 (кроме пункта 3 статьи 6), статьей 
12 и пунктом 3 статьи 16 Договора по интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем 
и, кроме того, соблюдать следующие положения. 

Статья 36 
Объем охраны 

При условии соблюдения пункта 1 статьи 37, члены должны считать незаконными следующие 
действия, если они совершены без разрешения правообладателя53: ввоз, продажу или иное 
распределение для коммерческих целей охраняемой топологии, интегральной схемы, содержащей 
охраняемую топологию, или изделия, включающего такую интегральную схему, исключительно 
поскольку в ней остается незаконно воспроизведенная топология. 

                                                   
52 Подразумевается, что те члены, которые не имеют систему выдачи первоначального патента, могут 
предусмотреть, что срок охраны считается с даты подачи заявки в системе выдачи первоначального патента. 
53 Выражение "правообладатель" в настоящем разделе понимается в том же значении, что и выражение 
"управомоченное лицо" в Договоре ИПИС. 
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Статья 37 
Действия, не требующие разрешения 

правообладателя 

1. Несмотря на статью 36, ни один член не считает незаконным совершение любых действий, на 
которые ссылаются в упомянутой статье, в отношении интегральной схемы, в которую включена 
незаконно воспроизведенная топология, а также любого изделия, включающего такую интегральную 
схему, в случаях, если лицо, совершающее или отдающее распоряжение о таких действиях, при 
приобретении интегральной схемы или изделия, включающего такую интегральную схему, не знало и не 
имело веских оснований знать, что в нее включена незаконно воспроизведенная топология. Члены 
предусматривают, что после того, как такое лицо получило обоснованное уведомление о незаконном 
воспроизведении топологии, упомянутое лицо может совершить любое из действий по отношению к 
наличному запасу или заказанной до этого времени продукции, но обязано уплатить правообладателю 
сумму, эквивалентную разумному роялти, которое было бы уплачено при свободном приобретении 
лицензии на такую топологию. 

2. Условия, изложенные в подпунктах (a)-(k) статьи 31, применяются с учетом соответствующих 
изменений, в случае любого недобровольного лицензирования топологии или ее использования 
правительством или в интересах правительства без разрешения правообладателя. 

Статья 38 
Срок охраны 

1. В членах, требующих регистрации в качестве условия предоставления охраны, срок охраны 
топологии не должен заканчиваться до истечения десятилетнего периода, считая с даты подачи заявки 
на регистрацию или с первого коммерческого использования, осуществленного где-либо в мире. 

2. В членах, не предъявляющих требования регистрации в качестве условия предоставления 
охраны, срок охраны топологии составляет не менее 10 лет с даты первого коммерческого применения, 
осуществленного где-либо в мире. 

3. Несмотря на пункты 1 и 2, член может предусмотреть, что защита должна истекать через 15 
лет после создания топологии. 

Раздел 7: Охрана закрытой информации 

Статья 39 

1. В процессе обеспечения эффективной защиты против недобросовестной конкуренции, как 
предусмотрено в статье 10-бис Парижской конвенции (1967 г.), члены охраняют закрытую информацию 
в соответствии с пунктом 2 и сведения, представленные правительствам или государственным органам, 
в соответствии с пунктом 3. 

2. Физическим и юридическим лицам предоставляется возможность препятствовать тому, чтобы 
информация, правомерно находящаяся под их контролем, без их согласия была раскрыта, получена 
или использована другими лицами способом, противоречащим честной коммерческой практике

54, при 
условии, что такая информация: 

(a) является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной конфигурации и 
подборе ее компонентов не является общеизвестной и легко доступной лицам в тех кругах, 
которые обычно имеют дело с подобной информацией; 

(b) ввиду своей секретности имеет коммерческую ценность; и (c) является объектом 
надлежащих в данных обстоятельствах шагов, направленных на сохранение ее секретности 
со стороны лица, правомерно контролирующего эту информацию. 

3. Члены, требуя в качестве условия для разрешения сбыта фармацевтических или 
агрохимических продуктов, в которых используются новые химические вещества, представления 
закрытых данных об испытаниях или других сведений, получение которых сопряжено со значительными 
усилиями, должны охранять такие данные от недобросовестного коммерческого использования. Кроме 
того, члены должны охранять такие данные от раскрытия, исключая случаи, когда это необходимо в 

                                                   
54 Для целей настоящего положения выражение "способ, противоречащий честной коммерческой практике" 
подразумевает как минимум такую практику, как расторжение договора, подрыв доверия или содействие подрыву 
доверия, и включает приобретение закрытой информации третьими лицами, которым было известно или не было 
известно в результате грубой небрежности, что приобретение такой информации подразумевает такую практику. 
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интересах защиты населения или, если не предприняты меры, гарантировать, что эти данные 
охраняются от недобросовестного коммерческого использования. 

Раздел 8: 
Осуществление контроля за антиконкурентной практикой 

через договорные лицензии 

Статья 40 

1. Члены соглашаются, что некоторые виды лицензионной практики или условия, относящиеся к 
правам интеллектуальной собственности, которые ограничивают конкуренцию, могут иметь 
неблагоприятное воздействие на торговлю и препятствовать передаче и распространению технологии. 

2. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует членам указать в своем национальном 
законодательстве виды лицензионной практики или условия, которые в отдельных случаях могут 
являться злоупотреблением правами интеллектуальной собственности, имея неблагоприятное 
воздействие на конкуренцию на соответствующем рынке. Как предусмотрено выше, в соответствии с 
другими положениями настоящего Соглашения член может принять надлежащие меры для 
предотвращения или для предупреждения такой практики, которая, к примеру, может включать 
эксклюзивные условия по обратной передаче покупателем лицензии технической информации продавцу 
лицензии, условия, предотвращающие оспаривание законности, и принудительный комплекс 
соглашений по лицензированию, заключенный на основе взаимных уступок, в свете соответствующих 
законов и правил упомянутого члена. 

3. Каждый член по запросу вступает в консультации с любым другим членом, который имеет 
основание полагать, что владелец прав интеллектуальной собственности, являющийся гражданином 
или проживает на территории члена, которому адресован запрос о консультациях, осуществляет 
деятельность в нарушение законов и правил члена, делающего запрос о консультациях по вопросам, 
рассматриваемым настоящим разделом, и который желает обеспечить соблюдение такого 
законодательства, без ущерба для любых действий, которые каждый из них мог бы начать в 
соответствии с законом, и без ущерба для полной свободы принятия ими окончательного решения. 

Член, которому адресован запрос, оказывает должное и благожелательное внимание и 
предоставляет достаточные возможности для консультаций с членом, делающим запрос, и 
сотрудничает путем предоставления открытой для публики неконфиденциальной информации по 
обсуждаемому вопросу и другой информации, которой он располагает, при условии соблюдения 
национального законодательства и заключения взаимно приемлемых соглашений, касающихся гарантии 
конфиденциальности этой информации членом, делающим запрос. 

4. Если граждане или лица, проживающие на территории одного члена, подвергнуты судебным 
процедурам в другом члене в связи с предполагаемыми нарушениями его законов и правил по существу 
настоящего раздела, то первому, по запросу, предоставляется таким другим членом возможность 
проведения консультаций в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 3. 

Часть ІІІ 
Осуществление прав интеллектуальной собственности 

Раздел 1: 
Общие обязательства 

Статья 41 

1. Члены обеспечивают, чтобы их национальное законодательство содержало процедуры для 
осуществления прав интеллектуальной собственности, как оговорено в настоящей части, позволяющие 
прибегнуть к эффективным действиям, направленным против любого нарушения прав 
интеллектуальной собственности, на которые распространяется настоящее Соглашение, включая 
срочные меры для предотвращения нарушений и средства, которые представляют правовую санкцию 
на случай дальнейших нарушений. Эти процедуры применяются таким образом, чтобы избежать 
создания барьеров в законной торговле и обеспечить защиту против злоупотреблений ими. 

2. Процедуры, обеспечивающие соблюдение прав интеллектуальной собственности, должны 
быть равными для всех и справедливыми. Они не должны быть излишне сложными или 
дорогостоящими и не должны приводить к необоснованному увеличению сроков или неправомерным 
задержкам. 
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3. Решения по существу дела представляются предпочтительно в письменном виде и 
аргументированными. Они должны быть предоставлены, по крайней мере, сторонам судебного 
разбирательства без неоправданной задержки. Решения по существу дела должны основываться 
исключительно на доказательствах, по которым сторонам предоставлена возможность высказаться. 

4. Сторонам судебного разбирательства предоставляется возможность потребовать пересмотра 
окончательных административных решений судебным органом и при соблюдении правовых положений, 
предусмотренных законодательством члена, касающихся важности дела, по меньшей мере, правовых 
аспектов исходных судебных решений по существу дела. Однако не должно быть обязательств, 
предоставляющих возможность пересмотра оправдания в уголовных делах. 

5. Подразумевается, что настоящая часть не создает каких-либо обязательств в отношении 
определения места судебной системы, обеспечивающей соблюдение прав интеллектуальной 
собственности, отличной от места системы по исполнению закона в общем, а также не затрагивает 
правоспособность членов по общему исполнению закона. 

Ничто в настоящей части не создает каких-либо обязательств в отношении распределения 
средств между осуществлением прав интеллектуальной собственности и общим исполнением закона. 

Раздел 2: 
Гражданско-правовые и административные процедуры и 

средства судебной защиты 

Статья 42 
Равные и справедливые процедуры 

Члены предоставляют правообладателям55 возможность обращаться к гражданским судебным 
процедурам, для обеспечения любого права интеллектуальной собственности, предусмотренного в 
настоящем Соглашении. Ответчики имеют право на своевременное письменное подробное 
уведомление, содержащее существенные подробности, включая основание для исков. Стороны имеют 
право быть представленными независимым адвокатом, и процедуры не должны вводить чрезмерно 
обременительных требований обязательного личного присутствия. Всем сторонам таких процедур 
должно быть надлежащим образом дано право на обоснование своих исков и представление всех 
имеющих к этому отношение доказательств. Процедура предусматривает средства идентификации и 
охраны конфиденциальной информации, если только это не противоречит существующим 
конституционным требованиям. 

Статья 43 
Доказательства 

1. Если сторона предоставила имеющиеся обоснованные доказательства, достаточные для того, 
чтобы подкрепить свои иски, и конкретизировала доказательства, имеющие отношение к обоснованию 
своих исков, которые находятся под контролем противной стороны, судебные органы имеют право 
издать судебный приказ, предписывающий предъявление этих доказательств противной стороной при 
соблюдении в надлежащих случаях условий, которые обеспечивают охрану конфиденциальной 
информации. 

2. В случаях, когда сторона судебного разбирательства самостоятельно и без веских причин 
отказывает в доступе к необходимой информации или же ее не предоставляет в течение разумного 
периода времени, либо значительно затрудняет проведение процедуры, относящейся к мероприятию по 
приведению в действие права, член может предоставить судебным органам полномочия составить 
предварительные и окончательные решения, утвердительные или отрицательные, на базе 
представленной им информации, включая жалобу или заявление, представленные стороной, 
неблагоприятным образом затронутой отказом в доступе к информации, при условии предоставления 
сторонам возможности быть выслушанными по поводу заявлений или доказательств. 

Статья 44 
Судебные запреты 

1. Судебные органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий любой стороне 
воздержаться от нарушения прав, среди прочего, препятствовать поступлению в торговые каналы, 

                                                   
55 Для целей настоящей части, термин "правообладатель" включает федерации и ассоциации, имеющие правовой 
статус, позволяющий иметь такие права. 
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находящиеся под их юрисдикцией, импортируемых товаров, которые содержат в себе нарушение права 
интеллектуальной собственности, непосредственно после таможенной очистки таких товаров. Члены не 
обязаны предоставлять такие полномочия в отношении охраняемых объектов, приобретенных или 
заказанных каким-либо лицом, прежде чем оно узнает или имеет веские основания узнать, что торговля 
такими объектами влечет нарушение права интеллектуальной собственности. 

2. Несмотря на другие положения настоящей части, и при условии соблюдения положений части 
ІІ, которые касаются вопроса использования прав без разрешения правообладателя 
правительственными органами или третьими лицами, уполномоченными правительством, члены могут 
ограничить средства судебной защиты, имеющиеся против такого использования, выплатой 
вознаграждения в соответствии с подпунктом (h) статьи 31. В других случаях применяются средства 
судебной защиты в соответствии с настоящей частью или в случаях, если эти средства противоречат 
законодательству члена, предоставляется возможность обратиться к деклараторным решениям и 
соответствующей компенсации. 

Статья 45 
Возмещение убытков 

1. Судебные органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю 
оплатить владельцу прав убытки, сумма которых достаточна для того, чтобы компенсировать ущерб, 
понесенный правообладателем в связи с нарушением его права интеллектуальной собственности 
нарушителем, который знал или имел достаточные основания знать о том, что он осуществляет 
правонарушающие действия. 

2. Судебные органы также имеют право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю 
возместить правообладателю расходы, которые могут включать надлежащий гонорар адвоката. В 
соответствующих случаях члены могут уполномочить судебные органы потребовать взыскания прибыли 
и/или выплаты предварительно установленных убытков даже в случаях, если нарушитель не знал или 
не имел достаточных оснований знать о том, что он осуществляет правонарушающие действия. 

Статья 46 
Другие меры судебной защиты 

Для создания эффективного средства, предотвращающего нарушение прав, судебные органы 
имеют право издать судебный приказ, предписывающий, чтобы товары, по которым установили 
нарушение прав, без какой-либо компенсации были устранены из торговых каналов так, чтобы избежать 
причинения какого-либо вреда правообладателю, или, если только это не противоречит существующим 
конституционным требованиям, уничтожены. Судебные органы также имеют право издать судебный 
приказ, предписывающий, чтобы материалы и орудия производства, которые главным образом 
использовались при создании контрафактных товаров, без какой-либо компенсации были устранены из 
торговых каналов с тем, чтобы свести к минимуму риски новых нарушений. При рассмотрении таких 
запросов принимается во внимание необходимость соразмерять соотношение между серьезностью 
правонарушения и средствами судебной защиты, а также интересами третьих лиц. По отношению к 
товарам с фальсифицированными товарными знаками простое устранение незаконно проставленного 
товарного знака не является достаточным за исключением случаев, для того, чтобы разрешить выпуск 
таких товаров в торговые каналы. 

Статья 47 
Право на информацию 

Члены могут предусмотреть, что судебные органы имеют право издать судебный приказ, если 
только это соразмерно серьезности нарушения прав, предписывающий нарушителю информировать 
владельца прав о личности третьих лиц, участвовавших в производстве и распределении 
контрафактных товаров или услуг, и каналах их распределения. 

Статья 48 
Возмещение ущерба ответчику 

1. Судебные органы имеют право издать судебный приказ предписывающий стороне, по запросу 
которой были приняты меры и которая недобросовестно использовала процедуры по осуществлению 
прав интеллектуальной собственности, предоставить стороне, незаконно обязываемой или 
ограничиваемой, достаточную компенсацию за ущерб, понесенный в результате такого 
недобросовестного использования. Судебные органы также имеют право издать судебный приказ 
предписывающий заявителю возместить расходы ответчика, которые могут включать надлежащий 
гонорар адвоката. 
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2. При исполнении любого законодательного акта, относящегося к охране, или осуществлению 
соблюдения прав интеллектуальной собственности, члены освобождают органы государственной 
власти и их служащих только от того, чтобы они не подпадали под надлежащие меры судебной защиты, 
в случаях, если они предприняты или предполагается их добросовестное принятие в процессе 
применения упомянутого правого акта. 

Статья 49 
Административные процедуры 

В той мере, в какой любое гражданско-правовое средство судебной защиты может быть 
потребовано в результате административных процедур по существу дела, такие процедуры должны 
соответствовать принципам, равноценным, в основном, тем, которые изложены в настоящем разделе. 

Раздел 3: 
Временные меры 

Статья 50 

1. Судебные органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий принятие 
безотлагательных и эффективных мер, направленных на: 

(a) на предотвращение возникновения нарушения любого права интеллектуальной 
собственности и, в частности, предотвращение поступления в торговые каналы, 
находящиеся под их юрисдикцией, товаров, включая импортируемые товары 
непосредственно после таможенной очистки; 

(b) для сохранение соответствующих доказательств в отношении предполагаемых нарушений. 

2. Судебные органы имеют право принимать временные меры без заслушивания другой 
стороны, где это уместно, в частности, в случаях, если существует вероятность того, что любая 
задержка причинит непоправимый вред правообладателю или же существует доказуемый риск того, что 
улики будут уничтожены. 

3. Судебные органы имеют право потребовать от заявителя предоставить любые разумно 
доступные доказательства, чтобы с достаточной степенью уверенности в том, что заявитель является 
правообладатель и что его право нарушается или что такое нарушение неизбежно, и распорядиться о 
том, чтобы заявитель предоставил залог или равноценную гарантию, достаточную для защиты 
ответчика и предотвращения злоупотреблений. 

4. В случаях, если временные меры были приняты без заслушивания другой стороны, 
затронутая сторона должна быть поставлена об этом в известность безотлагательно, самое позднее 
после выполнения мероприятия. По запросу ответчика осуществляется пересмотр, включая право быть 
выслушанным, с целью принятия в течение разумного периода времени после получения уведомления 
о мерах решения по вопросу о том, должны ли эти меры быть изменены, отменены или подтверждены. 

5. От заявителя могут потребовать предоставления другой информации, необходимой для 
идентификации товаров, рассматриваемых властями, которые осуществляют предварительные меры. 

6. Без ущерба пункту 4 временные меры, предпринятые на основе пунктов 1 и 2, по запросу 
ответчика должны быть отменены или их действие должно быть приостановлено иным образом в том 
случае, если судебные разбирательства, ведущие к решению по существу дела, не начинаются в 
течение разумного периода времени, определенного судебным органом, который издает судебный 
приказ о принятии таких мер, если это разрешено законодательством члена, или в отсутствие такого 
определения, этот период не превышает 20 рабочих дней или 31 календарного дня в зависимости от 
того, какой из периодов является более длительным. 

7. В случае отмены или прекращения временных мер по причине любого действия или 
оплошности заявителя или установления впоследствии, что нарушения или угрозы нарушения права 
интеллектуальной собственности не было, судебные органы имеют право издать судебный приказ по 
запросу ответчика предписывающий заявителю выплатить ответчику надлежащую компенсацию за 
любой ущерб, причиненный этими мерами. 

8. В той степени, в которой любая временная мера может быть принята на основе судебного 
приказа в результате административных процедур, последние соответствуют принципам, которые по 
существу эквиваленты изложенным в настоящем разделе. 
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Раздел 4: 
Особые требования в отношении пограничных мер56

 

Статья 51 
Приостановление выпуска товаров в обращение 

таможенными органами 

Согласно положениям, изложенным ниже, члены принимают процедуры57
, позволяющие 

правообладателю, который имеет веские основания подозревать, что может осуществляться ввоз 
товаров с фальсифицированными товарными знаками или товаров, созданных с нарушением авторских 
прав

58
, подать в компетентные административные или судебные органы письменное заявление на 

приостановление таможенными органами выпуска в свободное обращение таких товаров. Члены могут 
предоставить возможность сделать такое заявление в отношении товаров, которые содержат в себе 
иные нарушения прав интеллектуальной собственности, при условии соблюдения требований 
настоящего Раздела. Члены могут также предусмотреть соответствующие процедуры, касающиеся 
приостановления таможенными органами выпуска с их территорий контрафактных товаров, 
предназначенных для экспорта. 

(a) выражение "товары с фальсифицированными товарными знаками" означает любые товары, 
включая их упаковку, снабженные без разрешения товарным знаком, который идентичен 
товарному знаку, законно зарегистрированному для таких товаров, или который по 
существенным признакам не может различаться от подобного товарного знака и который в 
силу этого нарушает права владельца данного товарного знака в соответствии с 
законодательством импортирующей страны; 

(b) выражение "товары, созданные с нарушением авторских прав" означает любые товары, 
которые являются копиями, созданными без согласия правообладателя или лица, должным 
образом им уполномоченного в стране производства товара, и которые прямо или косвенно 
изготовлены из какого-либо изделия, в случае, если создание упомянутой копии явилось 
нарушением авторского права или связанного с ним права в соответствии с 
законодательством импортирующей страны. 

Статья 52 
Заявка 

Любой правообладатель, начинающий процедуры в соответствии со статьей 51, должен 
представить соответствующие доказательства, убеждающие компетентные власти, что согласно 
законодательству импортирующей страны, при отсутствии доказательств в пользу противного, имеет 
место нарушение прав владельца интеллектуальной собственности, и достаточно подробное описание 
товаров для их легкого опознания таможенными органами. Компетентные власти в течение разумного 
периода времени сообщают заявителю, приняли ли они заявку, и в случаях, если это определяют 
компетентные власти, сообщают о периоде, на который таможенные органы будут принимать меры. 

Статья 53 
Залог или равноценная гарантия 

1. Компетентные власти имеют право потребовать от заявителя предоставления залога или 
равноценной гарантии, достаточной для защиты ответчика и компетентных властей, и предотвращения 
злоупотреблений правами. Такой залог или равноценная гарантия не должны необоснованно 
удерживать от обращения к этим процедурам. 

2. Если согласно заявке, поданной в соответствии с настоящим разделом, выпуск в свободное 
обращение товаров, включающих промышленные образцы, патенты, топологии интегральных схем или 
закрытую информацию, приостановлен таможенными органами на основе решения, принятого каким-
либо органом помимо судебного или другого независимого органа, и если период, предусмотренный в 
статье 55, истек без предоставления условного освобождения надлежащим образом уполномоченными 
органами, и в том случае, если выполнены все другие условия для импорта, владелец, импортер или 

                                                   
56 Если член снял в значительной степени всякие меры контроля за передвижением товаров через границу с другим 
членом, с которым он образует часть таможенного союза, то на упомянутой границе нет необходимости требовать 
применения положений настоящего раздела. 
57 Подразумевается, что не является обязательным применение таких процедур к импорту товаров, поставленных 
на рынок в другой стране правообладателем или с его согласия, или к транзитным товарам. 
58 Для целей настоящего Соглашения: 
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получатель таких товаров должны иметь право на их выпуск при внесении залога, сумма которого 
является достаточной для защиты правообладателя от любых нарушений. Выплата такого залога не 
должна наносить ущерб любым другим средствам судебной защиты, к которым может прибегнуть 
правообладатель, при этом подразумевается, что от залога должны освободить, если правообладатель 
в течение разумного периода времени не сумеет добиться в суде права на иск. 

Статья 54 
Уведомление о приостановлении 

Импортер и заявитель своевременно уведомляются о приостановлении выпуска товаров 
согласно статье 51. 

Статья 55 
Продолжительность приостановления 

Если в течение периода, не превышающего 10 рабочих дней после передачи заявителю 
уведомления о приостановлении выпуска товаров в свободное обращение, таможенные органы не будут 
информированы, что судебное разбирательство, ведущее к решению по существу дела, начато какой-
либо стороной, помимо ответчика, или что надлежащим образом уполномоченные органы приняли 
временные меры, продлевающие приостановление выпуска товаров, товары должны быть выпущены в 
том случае, если выполнены все другие условия для импорта или экспорта; в надлежащих случаях этот 
предельный срок может быть продлен еще на 10 рабочих дней. Если судебное разбирательство, 
ведущее к решению по существу дела, начато, то по запросу ответчика осуществляется пересмотр, 
включая право быть выслушанным в течение разумного периода времени с целью принятия решения по 
вопросу о том, должны ли эти меры быть изменены, отменены или подтверждены. Несмотря на 
вышеизложенное, в случаях если приостановление выпуска товаров осуществляется или продолжается 
в соответствии с временной судебной мерой, то применяются положения пункта 6 статьи 50. 

Статья 56 
Возмещение ущерба импортеру и владельцу товаров 

Соответствующие органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий заявителю 
оплатить импортеру, грузополучателю и владельцу товаров надлежащую компенсацию за любой 
ущерб, причиненный им при незаконном задержании товаров или при задержании товаров, выпущенных 
в свободное обращение согласно статье 55. 

Статья 57 
Право на инспектирование и информацию 

Без ущерба охране конфиденциальной информации члены предоставляют компетентным 
властям полномочия предоставить правообладателю достаточную возможность для инспектирования 
любых товаров, задержанных таможенными органами, с целью обоснования его исков. Компетентные 
власти также полномочны предоставить импортеру равноценную возможность для инспектирования 
любых таких товаров. В случаях, если по существу дела принято положительное решение, члены могут 
предоставить компетентным властям полномочия информировать владельца прав об именах и адресах 
грузоотправителя, импортера и грузополучателя и о количестве данных товаров. 

Статья 58 
Действия по должности 

Если члены требуют от компетентных властей действовать по собственной инициативе и 
приостанавливать выпуск в свободное обращение товаров, в отношении которых судя по имеющимся 
данным, они располагают доказательствами, что право интеллектуальной собственности нарушается: 

(a) компетентные власти могут в любое время обращаться к правообладателю за любой 
информацией, которая может им помочь в осуществлении этих полномочий; 

(b) импортер и правообладатель незамедлительно уведомляются о приостановлении выпуска в 
свободное обращение. В случаях, если импортер подал компетентным органам возражение 
против приостановления выпуска в свободное обращение, приостановление с учетом 
соответствующих изменений должно подчиняться условиям, изложенным в статье 55; 

(c) Члены освобождают органы государственной власти и их служащих только от того, чтобы 
они не подпадали под надлежащие меры судебной защиты, в случаях если они 
предприняты или предполагается их предпринять добросовестно. 
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Статья 59 
Меры по устранению условий правонарушений 

Без ущерба другим правам на иск, доступным для правообладателя, и при соблюдении права 
ответчика требовать пересмотра в судебном органе, компетентные власти имеют право издать 
судебный приказ, предписывающий уничтожение или устранение из обращения контрафактных товаров 
в соответствии с принципами, изложенными в статье 46. В отношении товаров с фальсифицированными 
товарными знаками власти не разрешают реэкспорт контрафактных товаров в неизменном состоянии 
или подчинять их особым таможенным процедурам, кроме как в исключительных случаях. 

Статья 60 
Ввоз незначительного количества товаров 

Члены могут не применять вышеизложенные положения к незначительным количествам товаров 
некоммерческого характера, содержащимся в личном багаже пассажиров или пересылаемых малыми 
партиями. 

Раздел 5: 
Уголовные процедуры 

Статья 61 

Члены предусматривают уголовные процедуры и штрафы, которые применяются, по крайней 
мере, в случаях намеренной подделки товарных знаков или нарушения авторского права, совершенных 
в коммерческих масштабах. Меры пресечения включают тюремное заключение, денежные штрафы, 
достаточные, по сравнению с другими преступлениями подобной тяжести, чтобы предотвратить 
нарушение прав. В надлежащих случаях меры пресечения включают наложение ареста, конфискацию и 
уничтожение контрафактных товаров и любых материалов и орудий производства, которые 
использовались при совершении правонарушений. Члены могут предусмотреть уголовные процедуры и 
наказания с целью применения в других случаях нарушения прав интеллектуальной собственности, в 
частности, когда они совершены умышленно и осуществлялись в коммерческих масштабах. 

Часть ІV 
Приобретение и сохранение в силе прав интеллектуальной собственности и 

смежные процедуры между сторонами 

Статья 62 

1. В качестве условия приобретения или сохранения в силе прав интеллектуальной 
собственности, предусмотренных в соответствии с разделами со 2 по 6 части ІІ, члены могут 
потребовать соблюдения разумных процедур и формальностей. Такие процедуры и формальности не 
должны противоречить положениям настоящего Соглашения. 

2. Если право интеллектуальной собственности приобретается путем выдачи или регистрации, 
члены должны гарантировать, чтобы процедуры выдачи или права регистрации с учетом соблюдения 
основных требований к приобретению такого права, позволяли выдачу или регистрацию права в течение 
разумного периода времени, позволяющего избежать необоснованного сокращения срока охраны. 

3. Статья 4 Парижской конвенции (1967 г.) применяется mutatіs mutandіs к знакам обслуживания. 

4. Процедуры, касающиеся приобретения или сохранения в силе прав интеллектуальной 
собственности и, в случае, если законодательство члена предусматривает такие процедуры, 
административное аннулирование и такие процедуры между сторонами, как возражение, признание 
недействительным и аннулирование, регулируются общими принципами, изложенными в пунктах 2 и 3 
статьи 41. 

5. Окончательные административные решения, в ходе любой из процедур, упомянутых в пункте 
4, должны подвергаться пересмотру судебным или квазисудебным органом. Однако не существует 
обязательства предоставлять возможность для такого пересмотра решений в случаях неудачного 
возражения или административного аннулирования при условии, что основания для таких процедур 
могут стать предметом процедур лишения юридической силы. 
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Часть V 
Предотвращение и урегулирование споров 

Статья 63 
Гласность 

1. Законы и правила, окончательные судебные решения и административные правила общего 
применения, введенные в действие членом и имеющие отношение к предмету настоящего Соглашения 
(наличие, объем, приобретение, осуществление и предотвращение злоупотреблений правами 
интеллектуальной собственности), подлежат публикации или в случаях, если такая публикация 
нецелесообразна по практическим соображениям, должны стать доступными для публики на 
национальном языке, чтобы позволить ознакомиться с ними правительственным органам и 
правообладателям. Соглашения, касающиеся предмета настоящего Соглашения, которые действуют 
между правительством или правительственным органом одного члена и правительством или 
правительственным органом другого члена, также подлежат публикации. 

2. Члены уведомляют о законах и правилах, упомянутых в пункте 1, Совет по ТРИПС и, тем 
самым, оказывают содействие упомянутому Совету в рассмотрении хода реализации настоящего 
Соглашения. Совет предпринимает усилия, чтобы свести к минимуму бремя, которое выполнение этого 
обязательства возлагает на членов, и может принять решение об освобождении от обязательства 
уведомлять о таких законах и правилах непосредственно Совет, если консультации с ВОИС по вопросу 
об учреждении общего реестра, содержащего такие законы и правила, будут успешными. Совет также 
рассматривает в этой связи любое действие, которое может потребоваться в отношении уведомлений 
согласно обязательствам по настоящему Соглашению, вытекающим из положений статьи 6-тер 
Парижской конвенции (1967 г.). 

3. Каждый член в ответ на письменный запрос другого члена ВТО должен быть готов 
предоставить информацию такого рода, о которой идет речь в пункте 1. Член, имеющий основания 
полагать, что особое судебное решение или административное правило или двустороннее соглашение в 
области прав интеллектуальной собственности затрагивает его права по настоящему Соглашению, 
может также сделать письменный запрос на получение доступа к подобным особым судебным 
решениям или административным правилам или двусторонним соглашениям или просить чтобы его 
достаточно подробно о них проинформировали. 

4. Ничто в пунктах 1, 2 и 3 не требует от членов раскрытия конфиденциальной информации, что 
препятствовало бы применению закона или иным образом противоречило общественным интересам 
или наносило ущерб законным коммерческим интересам отдельных государственных или частных 
предприятий. 

Статья 64 
Урегулирование споров 

1. Положения статей XXІІ и XXІІІ ГАТТ 1994 г., как они разработаны и применяются в 
соответствии с Договоренностью о разрешении споров, применяются к консультациям и урегулированию 
споров по настоящему Соглашению, если иное специально не оговорено в настоящей статье. 

2. Подпункты 1(b) и 1(c) статьи XXІІІ ГАТТ 1994 г. не применяются к урегулированию споров по 
настоящему Соглашению в течение пяти лет с даты вступления в силу Соглашения по ВТО. 

3. В течение периода, упомянутого в пункте 2, Совет по ТРИПС изучает сферу применения и 
случаи предъявления претензий типа, предусмотренного подпунктами 1(b) и 1(c) статьи XXІІІ ГАТТ 1994 
г., в соответствии с настоящим Соглашением, и представляет свои рекомендации Конференции 
министров для одобрения. Любое решение Конференции министров по одобрению таких рекомендаций 
или продлению срока, упомянутого в пункте 2, осуществляется только при наличии консенсуса, и 
принятые рекомендации вступают в силу для всех членов без дальнейших формальных процедур их 
принятия. 
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Часть VІ 
Переходные договоренности 

Статья 65 
Временные договоренности 

1. При условии соблюдения пунктов 2, 3 и 4 ни один член не обязан применять положения 
настоящего Соглашения до истечения общего срока в один год после даты вступления в силу 
Соглашения по ВТО. 

2. Развивающаяся страна-член имеет право отложить начало применения Соглашения, как 
определено в пункте 1, положений настоящего Соглашения, кроме статей 3, 4 и 5 на дополнительный 
период в четыре года. 

3. Любой другой член ВТО, который находится в процессе перехода от централизованно 
планируемой системы к рыночной экономике свободного предпринимательства и который осуществляет 
структурную реформу своей системы интеллектуальной собственности и сталкивается со 
специфическими проблемами подготовки и реализации законов и правил в области интеллектуальной 
собственности и их выполнению, также может воспользоваться периодом отсрочки, как это 
предусмотрено в пункте 2. 

4. В той мере, в какой настоящее Соглашение обязывает развивающуюся страну-члена 
распространить патентную охрану на продукты в области техники, которые не настолько охраняются на 
ее территории, на общую дату применения настоящего Соглашения в отношении упомянутого члена, как 
определено в пункте 2, она может отложить применение положений о патентах на продукты раздела 5 
части ІІ для таких областей техники на дополнительный период в пять лет. 

5. Член, который воспользуется переходным периодом в соответствии с пунктами 1, 2, 3 или 4, 
обеспечивает, что любые изменения в его законах, правилах и практике, сделанные во время 
упомянутого периода, не приведут к меньшей степени соответствия с положениями настоящего 
Соглашения. 

Статья 66 
Наименее развитые страны-члены 

1. Учитывая специфические нужды и потребности наименее развитых стран-членов, их 
экономические, финансовые и административные ограничения и их потребность в гибкости для 
создания жизнеспособной технической базы, к таким членам не предъявляется требование применения 
положений настоящего Соглашения, за исключением статей 3, 4 и 5, в течение периода 10 лет с даты 
его применения, как определено согласно пункту 1 статьи 65. По мотивированному должным образом 
запросу наименее развитой страны-члена, Совет по ТРИПС предоставляет продление этого периода. 

2. Развитые страны-члены будут стимулировать предприятия и учреждения, расположенные на 
своей территории, для поощрения и содействия передаче технологии наименее развитым странам-
членам, в целях обеспечения условий для создания прочной и жизнеспособной технической базы. 

Статья 67 
Техническое сотрудничество 

С целью содействия выполнению настоящего Соглашения, развитые страны-члены по запросу и 
на взаимно согласованных условиях предоставляют техническое и финансовое сотрудничество в 
пользу развивающихся и наименее развитых стран-членов. Такое сотрудничество включает помощь в 
разработке законов и правил по охране и осуществлению прав интеллектуальной собственности, а 
также по предотвращению злоупотреблений такими правами, и включает поддержку в отношении 
учреждения или укрепления национальных ведомств и учреждений, имеющих отношение к этим 
вопросам, в том числе к обучению персонала. 

Часть VІІ 
Институциональные мероприятия: Заключительные положения 

Статья 68 
Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности 

Совет по ТРИПС осуществляет наблюдение за действием настоящего Соглашения и, в 
частности, исполнением членами своих обязательств, вытекающих из него, и предоставляет членам 
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возможность консультироваться по вопросам, связанным с торговыми аспектами прав 
интеллектуальной собственности. Он выполняет любые другие функции, возложенные на него членами, 
и, в частности, предоставляет любое содействие, о котором они просят, в связи с процедурами 
разрешения споров. При выполнении своих функций Совет по ТРИПС может консультироваться и 
обращаться за информацией к любому источнику, который он считает подходящим. При 
консультативном участии ВОИС, Совет в течение одного года с даты проведения своего первого 
заседания предпринимает меры для достижения соответствующих договоренностей о сотрудничестве с 
органами упомянутой Организации. 

Статья 69 
Международное сотрудничество 

Члены договариваются о взаимном сотрудничестве для устранения международного обмена 
товарами, нарушающими права интеллектуальной собственности. С этой целью они учреждают 
контактные пункты в своих административных органах, уведомляют об этом и проявляют готовность к 
обмену информацией по торговле товарами, нарушающими эти права. В частности, они содействуют 
обмену информацией и взаимодействию между таможенными органами в отношении товаров с 
фальсифицированными товарными знаками и товарами, произведенными с нарушением авторских 
прав. 

Статья 70 
Охрана существующих объектов 

1. Настоящее Соглашение не дает основание для возникновения обязательств, вытекающих из 
действий, совершенных данным членом до даты применения Соглашения. 

2. Если иное не предусмотрено в настоящем Соглашении, оно создает обязательства в 
отношении всех объектов интеллектуальной собственности, существовавших на дату вступления в силу 
Соглашения в отношении отдельного члена, которые охраняются в этой стране-члене на указанную 
дату или которые удовлетворяют или, как ожидается, впоследствии будут удовлетворять критериям 
охраноспособности в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Что касается условий 
настоящего пункта и пунктов 3 и 4, то авторско-правовые обязательства в отношении существующих 
произведений определяются исключительно на основании статьи 18 Бернской конвенции (1971 г.), а 
обязательства, касающиеся прав производителей фонограмм и исполнителей в существующих 
фонограммах, определяются исключительно на основании статьи 18 Бернской конвенции (1971 г.), 
насколько она применима в соответствии с пунктом 6 статьи 14 настоящего Соглашения. 

3. Не возникает обязательств по восстановлению охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности, которые на дату начала применения настоящего Соглашения в отдельной стране-члене 
оказались в сфере общественного достояния. 

4. В отношении любых действий, касающихся конкретных изделий, включающих в себя 
охраняемые объекты, которые становятся контрафактными на основании законодательства, 
соответствующего настоящему Соглашению, и которые были начаты или в отношении которых были 
сделаны существенные инвестиции до даты принятия соответствующим членом Соглашения по ВТО, 
любой член может предусмотреть ограничение средств судебной защиты, к которым может прибегнуть 
правообладатель в отношении продолжения таких действий после даты начала действия настоящего 
Соглашения в отношении такого члена, однако, в таких случаях, член, по меньшей мере, 
предусматривает выплату справедливого вознаграждения. 

5. Член не обязан применять положения статьи 11 и пункта 4 статьи 14 в отношении оригиналов 
или копий, приобретенных до даты начала действия настоящего Соглашения в отношении такого члена. 

6. Члены не обязаны применять статью 31 или требование, изложенное в пункте 1 статьи 27, 
согласно которым патентные права могут предоставляться без дискриминации в отношении областей 
техники без разрешения правообладателя в случаях, если разрешение на такое использование было 
предоставлено правительством до даты, с которой настоящее Соглашение стало известным. 

7. Если охрана прав интеллектуальной собственности предоставляется при условии 
регистрации, в заявки на предоставление охраны, которые находятся на рассмотрении на дату 
применения настоящего Соглашения в отношении данного члена, разрешается вносить изменения, 
направленные на испрашивание более широкой охраны, предусмотренной положениями настоящего 
Соглашения. 

Такие изменения не должны включать новые пункты формулы. 
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8. Если член, начиная с даты вступления в силу Соглашения по ВТО, не предоставляет охрану 
на фармацевтические и агрохимические продукты, соразмерную с его обязательствами по статье 27, 
упомянутый член должен: 

(a) независимо от положений части VІ предусмотреть с даты вступления в силу Соглашения по 
ВТО условия, с помощью которых могут подаваться заявки на выдачу патентов на такие 
изобретения; 

(b) начиная с даты применения настоящего Соглашения, применять к этим заявкам критерии 
патентоспособности, как изложено в настоящем Соглашении, как если бы упомянутые 
критерии применялись на дату подачи заявки в упомянутом члене, или, при наличии и 
испрашивании приоритета, на дату приоритета заявки; и (c) обеспечить патентную охрану в 
соответствии с настоящим Соглашением с даты выдачи патента и на остаток срока действия 
патента, считая с даты подачи заявки в соответствии со статьей 33 настоящего Соглашения, 
для тех из этих заявок, которые удовлетворяют критериям охраны, упомянутым в подпункте 
(b). 

9. Если продукт является объектом заявки на патент в члене в соответствии с пунктом 8(a), 
исключительные права на сбыт предоставляются, несмотря на положения части VІ, на период в пять 
лет после санкционирования сбыта в упомянутом члене или до выдачи патента на продукт или отказа в 
его выдаче в этом члене, в зависимости от того, какой период короче, при условии, что после 
вступления в силу Соглашения по ВТО, заявка на патент была подана, и патент выдан на упомянутый 
продукт в другом члене, а санкционирование сбыта получено в таком другом члене. 

Статья 71 
Контроль за ходом реализации Соглашения и 

внесение поправок 

1. Совет по ТРИПС рассмотрит ход реализации настоящего Соглашения после истечения 
переходного периода, упомянутого в пункте 2 статьи 65. Совет, принимая во внимание опыт, 
приобретенный в ходе реализации Соглашения, рассмотрит ход его реализации через два года после 
этой даты и затем будет проводить такое рассмотрение каждые два года. Совет также может проводить 
рассмотрение в свете любых имеющих к этому отношение новых событий, которые могут служить 
основанием для внесения изменений или поправок в настоящее Соглашение. 

2. Поправки, служащие только цели привязки к более высоким уровням охраны прав 
интеллектуальной собственности, достигнутым и действующим в других многосторонних соглашениях и 
принятым в соответствии с упомянутыми соглашениями всеми членами ВТО, могут быть переданы 
Конференции министров для осуществления действий в соответствии с пунктом 6 статьи X Соглашения 
по ВТО на основе предложения, достигнутого путем консенсуса, Совета по ТРИПС. 

Статья 72 
Оговорки 

Никакие оговорки не могут быть сделаны в отношении любых положений настоящего 
Соглашения без согласия других членов. 

Статья 73 
Исключения по соображениям безопасности 

Ничто в настоящем Соглашении не должно быть истолковано: 

(a) как требование к любому члену предоставлять любую информацию, раскрытие которой он 
рассматривает как противоречащее существенным интересам его безопасности; или  

(b) как препятствующее любому члену предпринимать любые действия, которые он считает 
необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности: 

(і) в отношении расщепляемых материалов или материалов, из которых они получаются; 

(іі) в отношении торговли оружием, боеприпасами и военной техникой, а также подобной 
торговли другими товарами и материалами, которая осуществляется прямо или 
косвенно для целей снабжения вооруженных сил; 

(ііі) если они предпринимаются в военное время или в других чрезвычайных 
обстоятельствах в международных отношениях; 

или  
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(c) как препятствующее любому члену предпринимать любые действия во исполнение его 
обязательств на основании Устава Организации Объединенных Наций в целях сохранения 
международной безопасности и мира. 
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Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері 
інтелектуальної власності 

(Угоду ратифіковано Законом N 1972-ІІІ від 21.09.2000) 

Держави-учасники цієї Угоди в особі урядів, іменованих надалі Сторонами, висловлюючи глибоку 
занепокоєність розширенням масштабів правопорушень у сфері інтелектуальної власності, керуючись 
Міждержавною програмою спільних заходів боротьби з організованою злочинністю й іншими видами 
небезпечних злочинів на території держав-учасників Співдружності Незалежних Держав на період до 
2000 року, затвердженої Рішенням Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав від 17 травня 
1996 року, бажаючи створити сприятливі умови для гармонічного розвитку взаємної торгівлі, 
економічного, промислового і наукового співробітництва, базуючись на положеннях Конвенції про 
правову допомогу і правові відношення по цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 
року, усвідомлюючи необхідність координації зусиль Сторін і прийняття ефективних заходів до 
припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності, погодилися про нижченаведене: 

Стаття 1 

Для цілей цієї Угоди "інтелектуальна власність" розуміється в значенні, зазначеному в статті 2 
Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, підписану в Стокгольмі 14 
червня 1967 року. 

Стаття 2 

З метою вироблення узгоджених форм і реалізації методів взаємодії у сфері охорони і захисту 
інтелектуальної власності Сторони будуть здійснювати співробітництво в питаннях попередження, 
виявлення, припинення і розслідування правопорушень у цій області на основі дотримання принципів 
рівноправності і взаємної вигоди і відповідно до міжнародних договорів і своїм національним 
законодавством. 

Стаття 3 

Кожна Сторона вправі надати на основі взаємності фізичним і юридичним особам інших Сторін 
режим не менш сприятливий, чим своїм фізичним і юридичним особам у відношенні захисту прав на 
інтелектуальну власність. 

Стаття 4 

1. Повноважні органи Сторін здійснюють співробітництво шляхом: 

а) обміну інформацією про припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності; 

б) створення загальної інформаційної бази даних з питань припинення правопорушень у сфері 
інтелектуальної власності з переліком суб'єктів, що мають доступ до неї; 

в) проведення заходів щодо попередження, виявлення, припинення і розкриття правопорушень 
у сфері інтелектуальної власності; 

г) обміну досвідом роботи щодо попередження, виявлення, припинення і розкриття 
правопорушень у сфері інтелектуальної власності; 

д) обміну навчальною, методичною і спеціальною літературою; 

є) організації спільних наукових досліджень, семінарів і конференцій; 

ж) сприяння у підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів; 

з) надання за запитами Сторін нормативних актів, що регламентують діяльність у сфері 
інтелектуальної власності. 

2. Сторони визначають перелік своїх повноважних органів, відповідальних за виконання цієї 
Угоди, і сповіщають про це депозитарію не пізніше, ніж у тримісячний термін з дня набрання Угодою 
чинності. 

Стаття 5 

Сторони приведуть своє національне законодавство у відповідність з міжнародними стандартами 
у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності і введуть у дію відповідні процедури, які 
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дадуть митним органам право припинення пропуску крізь митний кордон Сторін товарів, виготовлених 
і/або придбаних з порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності, і/або таких, які містять у собі 
які-небудь порушення вказаних прав. 

Стаття 6 

Сторони розроблять і введуть у дію норми карного, цивільного та адміністративного 
законодавства, що передбачають узгоджені заходи для попередження і припинення правопорушень у 
сфері інтелектуальної власності. 

Стаття 7 

З метою прийняття ефективних заходів до припинення правопорушень у сфері інтелектуальної 
власності і координації дій Сторін у рамках даної Угоди Сторони створюють спільну робочу Комісію, що 
здійснює свою діяльність на підставі Положення про цю Комісію. 

Стаття 8 

Представники Сторін при необхідності проводять робочі зустрічі і консультації з проблем 
зміцнення і підвищення ефективності співробітництва з охорони та захисту інтелектуальної власності, 
включаючи гармонізацію законодавства і методології у цій сфері. 

Стаття 9 

З метою реалізації цієї Угоди повноважні органи Сторін можуть укладати двосторонні та 
багатосторонні міжвідомчі угоди про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері 
інтелектуальної власності. 

Стаття 10 

Розбіжності, що виникають у зв'язку з тлумаченням або застосуванням положень цієї Угоди, 
вирішуються шляхом консультацій і переговорів. 

Стаття 11 

Кожна Сторона самостійно несе витрати, пов'язані з реалізацією цієї Угоди. 

Стаття 12 

Для здійснення співробітництва в рамках цієї Угоди робочою мовою є російська. 

Стаття 13 

По взаємній згоді Сторін у цю Угоду можуть бути внесені зміни і доповнення, що оформляються 
протоколом, який є невід'ємною частиною Угоди. 

Стаття 14 

Ця Угода набуває чинності з дня здачі на зберігання депозитарію третього повідомлення про 
виконання Сторонами, які її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею 
чинності. 

Для Сторін, які виконали необхідні процедури пізніше, вона набирає чинності у день здачі 
відповідних документів депозитарію. 

Стаття 15 

Ця Угода відкрита для приєднання інших держав, що розділяють її положення, за згодою всіх 
Сторін шляхом передачі депозитарію документів про таке приєднання. Приєднання вважається таким, 
що вступило в силу, з дня одержання депозитарієм останнього повідомлення про згоду на таке 
приєднання. 

Стаття 16 

Ця Угода діє протягом п'яти років з дня набрання нею чинності. Після закінчення цього терміну 
Угода автоматично продовжується щоразу на п'ятирічній період, якщо Сторони не приймуть іншого 
рішення. 
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Стаття 17 

Кожна Сторона може вийти із цієї Угоди, направивши письмове повідомлення про це 
депозитарію не пізніше, ніж за 6 місяців до виходу, урегулювавши фінансові та інші зобов'язання, що 
виникли під час дії Угоди. 

Стаття 18 

Положення цієї Угоди не зачіпають зобов'язань, прийнятих Сторонами відповідно до інших 
міжнародних договорів, і не обмежують прав Сторін на участь у будь-яких інших двосторонніх і 
багатосторонніх формах міждержавного співробітництва. 

Стаття 19 

У випадку порушення будь-якою із Сторін положень цієї Угоди інші Сторони керуються статтею 
60 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року. 

 

Вчинено в місті Москві 6 березня 1998 року в одному оригінальному примірнику російською 
мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних 
Держав, який направить кожній державі, що підписала цю Угоду, його засвідчену копію. 

За Уряд Азербайджанської Республіки 

За Уряд Республіки Молдова 

За Уряд Республіки Вірменія 

За Уряд Російської Федерації 

За Уряд Республіки Білорусь 

За Уряд Республіки Таджикистан 

За Уряд Грузії 

За Уряд Туркменістану 

За Уряд Республіки Казахстан 

За Уряд Республіки Узбекистан 

За Уряд Киргизької Республіки 

За Уряд України 
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Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики* 

(Договір ратифіковано із застереженням Законом N 449-ІV від 16.01.2003) 

Уряди держав-учасниць цього Договору, далі - Сторони, на розвиток Угоди про узгодження 
антимонопольної політики від 12 березня 1993 року, підтверджуючи прагнення утримуватись від будь-
яких дій, що завдають економічної шкоди інтересам держав-учасниць цього Договору, визнаючи 
необхідність дотримання принципів суверенітету, рівності, відмови від дискримінації, прагнучи до 
попередження виникнення негативних для торгівлі та економічного розвитку чинників, що можуть 
виникнути внаслідок монополістичної діяльності суб'єктів господарювання, визнаючи необхідність 
прийняття державами-учасницями цього Договору антимонопольних законодавчих актів і проведення 
ефективної антимонопольної політики, беручи до уваги зростаючий вплив транснаціональних корпорацій 
на економічний розвиток держав-учасниць цього Договору, враховуючи зростаючу роль антимонопольної 
політики у забезпеченні економічних інтересів держав-учасниць цього Договору, домовились про 
наступне: 

Стаття 1 
Визначення 

Для цілей цього Договору застосовуються наступні визначення: 

суб'єкти господарювання - юридичні особи усіх форм власності, які займаються діяльністю 
щодо виробництва, реалізації, придбання товарів та послуг, а також фізичні особи, що здійснюють 
самостійну підприємницьку діяльність; 

товарний ринок - сфера обігу товарів (продукції, робіт, послуг), що не мають замінників або 
взаємозамінних товарів у межах територій держав-учасниць цього Договору (далі - держави-учасниці) 
або їх частин; 

конкуренція - змагальність суб'єктів господарювання, коли їх самостійні дії ефективно обмежують 
можливості кожного з них однобічно впливати на загальні умови обігу товарів на відповідному товарному 
ринку і стимулюють виробництво необхідних споживачеві товарів; 

домінуюче положення - виключне положення суб'єкта господарювання на товарному ринку, що 
дає йому змогу самостійно або спільно з іншими суб'єктами господарювання диктувати умови 
споживачам і/або конкурентам, ускладнювати доступ на ринок іншим суб'єктам господарювання чи 
іншим чином обмежувати конкуренцію; 

монополістична діяльність - дії (бездіяльність) суб'єктів господарювання, органів влади та 
управління, що суперечать національному антимонопольному законодавству та спрямовані на 
недопущення, обмеження або усунення конкуренції і/або на ті, що зачіпають законні інтереси 
споживачів; 

недобросовісна конкуренція - будь-які спрямовані на отримання переваг у підприємницькій 
діяльності дії (бездіяльність) суб'єктів господарювання, які суперечать національному 
антимонопольному законодавству, звичаям ділового обігу та можуть заподіяти або заподіяли збитки 
іншим суб'єктам господарювання чи завдати шкоди їхній діловій репутації; 

антимонопольне законодавство - чинні на територіях держав-учасниць нормативні правові акти, 
що містять положення щодо попередження, обмеження та припинення монополістичної діяльності та 
недобросовісної конкуренції; 

антимонопольний орган - орган держави-учасниці, що здійснює контроль за дотриманням 
антимонопольного законодавства; 

розслідування (дослідження) - застосування антимонопольного законодавства шляхом розгляду 
справ про його порушення, дослідження товарних ринків, а також інші дії, які здійснюються 
уповноваженими на це компетентними органами держав-учасниць. 

Стаття 2 
Цілі та завдання 

1. Цей Договір має на меті створення правових і організаційних засад співробітництва Сторін 
щодо проведення узгодженої антимонопольної політики та розвитку конкуренції, а також усунення 

                                                   
*
 Офіційний переклад 
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негативних для торгівлі та економічного розвитку чинників і недопущення дій, що завдають шкоди 
економічним інтересам держав-учасниць внаслідок монополістичної діяльності і/чи недобросовісної 
конкуренції. 

2. Завданнями цього Договору є: 

- координація спільних дій щодо попередження, обмеження та припинення монополістичної 
діяльності та/чи недобросовісної конкуренції; 

- зближення антимонопольних законодавств у тій мірі, у якій це необхідно для реалізації 
цього Договору; 

- створення умов для розвитку конкуренції, ефективного функціонування товарних ринків і 
захист прав споживачів; 

- узгодження порядку розгляду та оцінки монополістичної діяльності суб'єктів 
господарювання, органів влади та управління і створення на цій основі механізму 
співробітництва. 

Стаття 3 
Загальні принципи конкуренції 

1. Дії, що призводять або можуть призвести до обмеження конкуренції, обмеження законних 
інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, або є проявом недобросовісної конкуренції, 
розглядаються як неприпустимі і кваліфікуються відповідно до антимонопольного законодавства 
держав-учасниць. 

2. До дій, зазначених у пункті 1 цієї статті, відносяться: 

1) зловживання домінуючим положенням, зокрема: 

- нав'язування (підтримка) купівельних або продажних цін або інших несправедливих умов 
угоди для одержання монопольного високого прибутку або усунення конкурентів; 

- обмеження виробництва або збуту з метою необгрунтованого підвищення цін, створення 
або підтримання дефіциту на відповідному ринку на шкоду споживачам; 

- застосування до господарюючих партнерів неоднакового підходу за рівних умов, що 
створює для них нерівні умови конкуренції; 

- створення перешкод для доступу на ринок іншим суб'єктам господарювання; 

2) антиконкурентні угоди між суб'єктами господарювання та інші види узгоджених дій, які можуть 
обмежувати свободу конкуренції на товарних ринках або відповідній їхній частині шляхом: 

- поділу товарного ринку за територіальним принципом, обсягом продажу або закупівель, за 
асортиментом або колом споживачів; 

- обмеження доступу на відповідний товарний ринок інших суб'єктів господарювання в якості 
продавців або покупців; 

- встановлення купівельних або продажних цін або інших умов угоди; 

- контролю над виробництвом, збутом, технічним розвитком, інвестиційними процесами; 

- нав'язування господарюючим партнерам додаткових умов угоди, що не відносяться до 
предмету цього Договору та обмежують їхні інтереси; 

- застосування до господарюючих партнерів неоднакового підходу за рівних умов, що 
створює несприятливі умови для конкуренції на відповідному товарному ринку; 

3) недобросовісна конкуренція, зокрема: 

- поширення хибних, неточних або викривлених відомостей, здатних заподіяти збитки іншому 
господарюючому суб'єкту чи завдати шкоди його діловій репутації; 

- введення споживачів в оману відносно характеру, способу і місця виготовлення, споживчих 
властивостей, якості товару; 

- некоректне порівняння у процесі рекламної діяльності товарів, що виготовляються і 
реалізуються суб'єктом господарювання з товарами інших суб'єктів господарювання; 
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- самовільне використання товарного знака, фірмового найменування або маркування товару, 
а також копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення товару іншого суб'єкта 
господарювання; 

- отримання, використання, розголошення науково-технічної, виробничої або торговельної 
інформації, у тому числі комерційної таємниці, без згоди її власника. 

3. При оцінці дій або угод, що обмежують конкуренцію, враховується факт їхнього сприяння 
технічному або економічному прогресу, насиченню товарних ринків, покращанню споживчих 
властивостей товарів, підвищенню їхньої конкурентноздатності. 

4. Процедура взаємодії держав-учасниць відповідно до принципів конкуренції, зазначеними у 
пунктах 1 і 2 цієї статті, визначається Положенням про взаємодію держав щодо припинення 
монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції (додаток 1), що є невід'ємною частиною цього 
Договору. 

Стаття 4 
Міждержавна рада з антимонопольної політики 

1. Для реалізації цього Договору Сторони засновують Міждержавну раду з антимонопольної 
політики (далі - Антимонопольна рада). 

2. Основним завданням Антимонопольної ради є вироблення критеріїв і способів оцінки 
монополістичної діяльності, недобросовісної конкуренції, процедур розслідування справ щодо 
порушення правил конкуренції, а також розробка правил та механізмів впливу на суб'єктів 
господарювання, органи влади і управління, що порушують правила конкуренції на товарному ринку та 
узгодження їх між Сторонами. 

Для забезпечення діяльності Антимонопольної ради створюється Секретаріат, що діє на 
постійній основі. 

3. Статус Антимонопольної ради та її завдання визначаються Положенням про Міждержавну 
раду з антимонопольної політики (додаток 2), що є невід'ємною частиною цього Договору. 

Стаття 5 
Обов'язки Сторін 

1. Сторони вживають заходів щодо реалізації зобов'язань, які випливають із цього Договору. 

2. Сторони зобов'язуються сприяти Антимонопольній раді у виконанні її завдань. 

Стаття 6 
Обмін інформацією 

1. Сторони з урахуванням вимог національного законодавства обмінюються інформацією: 

- про стан товарних ринків, підходи та практичні результати демонополізації в рамках 
структурної перебудови економіки, методи і досвід роботи щодо попередження, обмеження і 
припинення монополістичної діяльності та розвитку конкуренції; 

- про відомості, що містяться в національних реєстрах підприємств-монополістів, які 
здійснюють постачання продукції на товарні ринки держав-учасниць; 

- про практику розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства. 

2. Сторони співробітничають при розробці національних законів та нормативних документів з 
антимонопольної політики шляхом надання інформації і методичної допомоги. 

Стаття 7 
Заключні положення 

1. Цей Договір набуває чинності з дня підписання, а для держав, законодавство яких вимагає 
здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття ним чинності, - з дня здачі ними на 
зберігання депозитарію повідомлення про виконання зазначених процедур. 

З дня набуття чинності цим Договором визнати Договір про проведення узгодженої 
антимонопольної політики від 23 грудня 1993 року та Протокол про продовження строку його дії від 4 
червня 1999 року такими, що втратили чинність. 
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2. Цей Договір укладається терміном на п'ять років та продовжується автоматично на наступні 
п'ятирічні періоди, якщо Сторони не приймуть іншого рішення. 

3. Спірні питання, пов'язані із застосуванням або тлумаченням цього Договору, вирішуються 
шляхом консультацій та переговорів заінтересованих Сторін. 

4. До цього Договору може бути внесено зміни та доповнення за спільною згодою Сторін, які 
оформлюються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною Договору. 

5. Кожна із Сторін має право вийти з цього Договору, повідомивши про свій намір інші Сторони не 
менше ніж за три місяці до дати виходу. 

6. Цей Договір відкритий для приєднання до нього інших держав, що поділяють його цілі та 
принципи і готові прийняти на себе зобов'язання відповідно до Договору. 

 

Вчинено в місті Москві 25 січня 2000 року в одному дійсному примірнику російською мовою. 
Дійсний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який 
направить кожній державі, що підписала цей Договір, його завірену копію. 

 

За Уряд 
Азербайджанської Республіки 

За Уряд 
Республіки Молдова 
(із застереженням) 

За Уряд 
Республіки Вірменія 

За Уряд 
Російської Федерації 

За Уряд 
Республіки Білорусь 

За Уряд 
Республіки Таджикистан 

За Уряд Грузії 
(із застереженням) 

За Уряд 
Республіки Узбекистан 

За Уряд 
Республіки Казахстан 

За Уряд України 
(із застереженням) 

За Уряд 
Киргизької Республіки 

 

 

Додаток 1 
до Договору про проведення узгодженої 

антимонопольної політики 
від 25 січня 2000 р. 

Положення 
про взаємодію держав щодо припинення монополістичної діяльності 

та недобросовісної конкуренції 

1. Загальні положення і сфера застосування 

1.1. Це Положення визначає процедуру взаємодії щодо застосування принципів конкуренції та 
стосується дій господарюючих суб'єктів держав-учасниць, пов'язаних з їхніми зловживаннями 
домінуючим положенням, об'єднаннями, угодами (узгодженими діями), недобросовісною конкуренцією, а 
також інших дій (бездіяльність), що обмежують конкуренцію у випадках, якщо: 

- у цих діях беруть участь два або більше суб'єктів господарювання, що здійснюють свою 
підприємницьку діяльність на товарних ринках; 

- ці дії здійснюються одним або кількома суб'єктами господарювання, що здійснюють свою 
підприємницьку діяльність на товарних ринках однієї з держав-учасниць та призводять або 
можуть призвести до обмеження конкуренції (недобросовісної конкуренції) на товарних 
ринках інших держав-учасниць чи одного з них або до обмеження законних інтересів інших 
господарюючих суб'єктів або споживачів. 

1.2. Це Положення не застосовується у разі, якщо угоди узгоджені дії) господарюючих суб'єктів, 
включаючи їхні об'єднання, а також зловживання домінуючим положенням, недобросовісна конкуренція 
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та інші дії (бездіяльність) господарюючих суб'єктів здійснюються на території тільки однієї держави-
учасниці, не стосуються імпорту або експорту між державами-учасницями і не зачіпають інтересів інших 
держав-учасниць. 

1.3. Взаємодія, передбачена цим Положенням, здійснюється антимонопольними органами у 
формі повідомлень, запитів інформації, заяв про розгляд справ, консультацій. 

1.4. Реалізація цього Положення на територіях держав-учасниць здійснюється з урахуванням 
міжвідомчого розподілу повноважень відповідно до національного законодавства. 

2. Повідомлення 

2.1. Якщо компетентний орган однієї з держав-учасниць проводить розслідування (дослідження), 
під час якого з'ясовується, що обставини справи зачіпають або можуть зачіпити інтереси іншої держави-
учасниці, він повідомляє про це антимонопольний орган цієї держави-учасниці. До повідомлення 
додаються документи, що свідчать про факти порушення національного антимонопольного 
законодавства. 

2.2. Повідомлення має бути завчасним з метою врахування думки та можливих дій іншої 
держави-учасниці або її антимонопольного органу, за винятком випадків, коли завчасне повідомлення 
могло б завдати шкоди розгляду справи. 

2.3. Перед застосуванням будь-яких заходів антимонопольні органи, що бажають направити 
повідомлення, повинні повністю переконатися в тому, що за цих обставин ці дії не зашкодять розгляду 
справи. 

2.4. Повідомлення містить: 

- назви суб'єктів господарювання, діяльність яких розслідується; 

- коротку характеристику суті справи; 

- нормативно-правові акти, що стосуються справи; 

- інші відомості, які антимонопольний орган, що надсилає повідомлення, вважає за можливе 
надати. 

2.5. Антимонопольний орган, що одержав повідомлення, розглядає можливість застосування 
належних заходів відповідно до національного законодавства. 

3. Запит інформації 

3.1. У випадках, передбачених пунктом 1 цього Положення, антимонопольний орган однієї 
держави-учасниці може направити антимонопольним органам інших держав-учасниць запит про надання 
інформації, що стосується підприємницької діяльності господарюючих суб'єктів. Інша держава-учасниця 
може відмовити в наданні запитуваної інформації, якщо така інформація визнається конфіденційною 
відповідно до національного законодавства. 

У запиті про надання інформації повинна бути зазначена його мета, викладені обставини справи 
та додані необхідні документи. 

3.2. Запитувана інформація направляється в строки, погоджені антимонопольними органами, але 
не пізніше трьох місяців із дня отримання запиту. 

4. Заява про розгляд справи 

4.1. Антимонопольний орган однієї держави-учасниці може направити до антимонопольного 
органу іншої держави-учасниці заяву про розгляд справи про порушення антимонопольного 
законодавства. 

Заява подається в письмовій формі з додатком документів, що свідчать про факти порушення 
антимонопольного законодавства іншої держави-учасниці. 

4.2. Антимонопольний орган на підставі заяви антимонопольного органу іншої держави-учасниці 
розглядає факти порушення і приймає по них рішення відповідно до вимог національного 
антимонопольного законодавства. 
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5. Консультації 

5.1. Антимонопольні органи з метою зведення до мінімуму можливостей виникнення конфлікту, 
та прийняття взаємоприйнятих рішень проводять консультації з питань, які мають відношення до 
Договору, якщо є суттєві підстави вважати, що в результаті розгляду справи можуть бути порушені 
інтереси держав-учасниць. 

5.2. Антимонопольний орган, зацікавлений у проведенні консультації, надсилає 
антимонопольному органу іншої держави-учасниці письмовий запит про проведення консультацій з 
додатком необхідних документів, а також обгрунтуванням їхньої необхідності та визначенням умов 
проведення. 

5.3. Антимонопольні органи здійснюють консультації в узгоджені строки, але не пізніше трьох 
місяців з моменту одержання запиту. 

6. Матеріали, які направляються до Міждержавної ради 
з антимонопольної політики 

6.1. Антимонопольні органі направляють до Секретаріату Міждержавної ради з антимонопольної 
політики: 

- повідомлення про зміни свого національного антимонопольного законодавства; 

- ініціативні проекти угод та інших документів, розроблені з метою реалізації Договору; 

- повідомлення про результати консультацій або про факт прийняття взаємоприйнятних 
рішень іншим шляхом. 

7. Використання інформації 

7.1. Інформація, отримана відповідно до положень розділів 2, 3, 4 і 5 цього Положення, 
використовується тільки для цілей відповідного запиту, розгляду справи або консультацій. 

7.2. Антимонопольні органи, їх посадові особи та інші службовці не повинні розголошувати 
інформацію, отриману ними при застосуванні цього Положення. 

 

Додаток 2 
до Договору про проведення узгодженої 

антимонопольної політики 
від 25 січня 2000 р. 

Положення 
про Міждержавну раду з антимонопольної політики 

І. Загальні положення 

Міждержавна рада з антимонопольної політики (далі - Антимонопольна рада) створюється для 
координації діяльності держав-учасниць, контролю за дотриманням Договору, зближення національного 
законодавства в галузі конкуренції та розробки правових основ щодо попередження, обмеження і 
припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на товарному ринку держав-
учасниць. 

Антимонопольна рада у своїй діяльності керується Статутом Співдружності Незалежних Держав, 
Договором про створення Економічного союзу, а також угодами, укладеними в рамках Співдружності, 
рішеннями Ради глав держав, Ради глав урядів СНД, цим Положенням та здійснює свою діяльність у 
взаємодії з Виконавчим комітетом Співдружності Незалежних Держав. 

ІІ. Функції Антимонопольної ради 

Антимонопольна рада: 

- координує спільну діяльність Сторін щодо створення правових основ з попередження, 
обмеження і припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на 
товарному ринку; 
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- сприяє Сторонам у розробці й удосконаленні національних законодавств з питань 
конкуренції; 

- розробляє та рекомендує Сторонам правила і механізми реалізації конкретних дій щодо 
попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності та недобросовісної 
конкуренції; 

- сприяє Сторонам в обміні нормативно-правовою, методичною та іншою інформацією в 
галузі антимонопольної політики та конкуренції; 

- виконує інші функції, пов'язані з реалізацією Договору. 

ІІІ. Права Антимонопольної ради 

Для виконання своїх функцій Антимонопольна рада має право: 

- організовувати проведення експертизи проектів документів, пов'язаних з реалізацією 
положень Договору; 

- створювати для підготовки відповідних проектів документів групи експертів; 

- вносити у встановленому порядку підготовлені Антимонопольною радою документи на 
розгляд Економічної ради, Ради глав урядів і Ради глав держав СНД; 

- запитувати і одержувати від Сторін інформацію, необхідну для виконання своїх функцій; 

- розробляти і затверджувати регламент своєї роботи, а також вносити до нього зміни; 

- здійснювати робочу взаємодію з антимонопольними органами третіх країн і відповідними 
міжнародними організаціями в межах своєї компетенції. 

ІV. Склад і структура Антимонопольної ради 

Антимонопольна рада формується з повноважних представників Сторін. Кожна Сторона має 
право призначати до Антимонопольної ради двох повноважних представників і володіє правом одного 
голосу. 

Антимонопольна рада обирає з числа повноважних представників Сторін Голову і двох його 
заступників. 

Строк дії повноважень Голови Антимонопольної ради і його заступників - 2 роки. За рішенням 
Антимонопольної ради строк може бути продовжений або скорочений. 

Голова: 

- керує роботою Антимонопольної ради щодо виконання завдань, що випливають із угод, 
укладених у рамках Співдружності, рішень Ради глав держав та Ради глав урядів, а також 
цього Положення; 

- представляє при необхідності Антимонопольну раду на засіданнях Ради глав держав, Ради 
глав урядів, Економічної ради і Виконавчого комітету СНД, а також інших статутних органів 
Співдружності в межах наданих йому повноважень; 

- проводить засідання Антимонопольної ради; 

- від імені Антимонопольної ради підписує документи; 

- організує роботу Антимонопольної ради між засіданнями; 

- за згодою Антимонопольної ради виконує інші фікції, необхідні для забезпечення її роботи. 

У разі відсутності Голови його функції виконує один із заступників. 

Голова та його заступники зберігають статус повноважних представників своїх держав у 
Антимонопольній раді. 

До складу Антимонопольної ради з правом дорадчого голосу входить керівник відповідного 
структурного підрозділу Виконавчого комітету СНД. 
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V. Секретаріат Антимонопольної ради 

Поточна робота та організаційно-технічна підготовка засідань Антимонопольної ради 
здійснюється Секретаріатом Антимонопольної ради, функції якого виконує відповідний структурний 
підрозділ Виконавчого комітету СНД. 

VІ. Організація діяльності Антимонопольної ради 

Періодичність та порядок підготовки і проведення засідань Антимонопольної ради визначаються 
регламентом його роботи. 

Позачергові засідання Антимонопольної ради скликаються за ініціативою Голови або за вимогою 
представників не менше як трьох Сторін. Витрати щодо відрядження учасників засідань несе Сторона, 
що направляє. 

Рішення Антимонопольної ради є правомірними, якщо на його засіданні представлено дві 
третини представників Сторін. 

Антимонопольна рада приймає: 

- рішення, обов'язковість виконання яких підтверджується відповідними рішеннями Сторін; 

- рішення рекомендаційного характеру. 

На засіданнях Антимонопольної ради можуть бути присутні на її запрошення в якості 
спостерігачів представники зацікавлених відомств держав-учасниць, а також представники закордонних 
та міжнародних організацій. 

Рішення Антимонопольної ради приймаються кваліфікованою більшістю голосів (двома 
третинами присутніх та уповноважених представників, що беруть участь у голосуванні). 

Будь-яка Сторона може заявити про свою незацікавленість у вирішенні того чи іншого питання, 
що не повинно розглядатися як перешкода для ухвалення рішення іншими заінтересованими 
Сторонами. 

На Сторони, які заявили про свою незацікавленість, прийняті рішення не поширюються. 

VІІ. Заключні положення 

Робочою мовою Антимонопольної ради є російська мова. 

Місце перебування Секретаріату Антимонопольної ради - місто Москва. 

Зміни та доповнення до цього Положення приймаються відповідно до встановленого порядку. 

 

 

Застереження Республіки Молдова 
до проекту Положення про Міждержавну раду з антимонопольної політики 

Республіка Молдова схвалює проект цього документа за винятком абзацу сьомого розділу ІІІ 
"здійснювати робочу взаємодію з антимонопольними органами третіх країн і відповідними міжнародними 
організаціями в межах своєї компетенції". 

Надзвичайний та Повноважний Посол 
Республіки Молдова в Російській Федерації В. Бобуцак 

 

Застереження України 
до проекту Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики 

25 січня 2000 року 

За винятком положень, що допускають міжнародну правосуб'єктність Міждержавної ради з 
антимонопольної політики. 

 

Прем'єр-міністр України В. Ющенко 
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Тематична збірка 
 
Законодавство України про інтелектуальну власність у 3-х томах. 
 
Том 3 
 
Міжнародні договори України з питань інтелектуальної власності. 
 
Упорядники: 
 
П.М. Цибульов, перший проректор Інституту інтелектуальної власності і права, 

доктор технічних наук 
 
А.М. Горнісевич, заступник директора ДП "Український інститут промислової 

власності" 
 
С.М. Болєлий, заступник декана Інституту інтелектуальної власності і права. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комп'ютерна верстка - С.М.Болєлий 
 
Відповідальний за випуск Г.Н.Сердюк 

Підписано до друку 20.02.2006. Замовлення №_____ 

Формат 60х84/8 Набір комп'ютерний. 

Ціна договірна. Наклад 100 примірників 

Інститут інтелектуальної власності і права, 
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