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Резолюція Виконавчого Комітету 
9 березня 2022 

“Призупинення членства Російської Секції” 

 

FICPI, Міжнародна федерація представників з питань інтелектуальної власності, що 

широко представляє вільну професію в світі, в результаті екстреного засідання свого 

Виконавчого Комітету, проведеного онлайн 9 березня 2022 року, прийняла наступну 

Резолюцію: 

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ, що FICPI є глобальною спільнотою незалежних представників з 

питань інтелектуальної власності, заснованою на взаємній довірі та повазі між її членами, 

яка існує для посилення зв'язків професійного братерства між представниками з питань 

інтелектуальної власності з різних країн та регіонів та для забезпечення авторитету і честі 

професії представників з питань інтелектуальної власності в міжнародному масштабі; 

ВІДЗНАЧАЮЧИ, що хоча Виконавчий Комітет складається з національних асоціацій 

інтелектуальної власності та визначених національних та регіональних секцій, члени 

таких асоціацій та секцій самі також є членами Федерації;   

ПІДКРЕСЛЮЮЧИ, що FICPI прагне до створення привітного, безпечного, сприятливого та 

колегіального середовища для всіх своїх членів, щоб вони могли зв'язуватися та 

обмінюватися інформацією один з одним з питань, що стосуються вільної професії та 

їхньої індивідуальної практики; 

ПРОГОЛОШУЮЧИ, що FICPI повністю засуджує всі форми агресії між країнами і закликає 

всі народи безупинно працювати над вирішенням спорів мирним шляхом, з повагою до 

прав та потреб всіх людей незалежно від їхньої національності та місця проживання; 

З ЖАХОМ СПОСТЕРІГАЮЧИ поточні події в Україні після вторгнення Росії та триваючі 

втрати життя і страждання цивільного населення, ТА ВВАЖАЮЧИ, що з такими діями 

жодна неурядова організація з міжнародним членством не може і не має миритися; 
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ВІДЧУВАЮЧИ, з огляду на міжнародне членство, включаючи національну Секцію в Росії 

та індивідуальних членів в Україні, ЩО FICPI не може ігнорувати поточну ситуацію або 

розглядатися своїми членами навколо світу як така, що її ігнорує, ТА БАЖАЮЧИ надіслати 

дуже сильний сигнал про своє неприйняття нинішньої агресії Росії проти України і 

публічно дистанціюватися від будь-яких асоціацій з Росією як державою, в той же час 

залишаючись уважною до всіх своїх членів, як людей так і їхніх фірм, незалежно від місця 

їхнього знаходження; 

ВИРАЖАЮЧИ свою глибоку стурбованість і співчуття всім громадянам України, 

включаючи членів FICPI, їхні родини, друзів та колег;  

З надією, що мир буде відновлено в Україні якомога швидше, FICPI ЦИМ ВИРІШУЄ що: 

(i) Членство Російської Секції FICPI негайно призупиняється до подальшого прийняття 

рішення з цього питання Виконавчим Комітетом;  

(ii) Члени Російської Секції FICPI вважатимуться індивідуальними членами Федерації 

до поновлення членства Російської Секції FICPI або до подальшого прийняття 

рішення з цього питання Виконавчим Комітетом; та 

(iii) Жоден російський член FICPI не буде запрошений представляти FICPI на будь-яких 

зовнішніх зібраннях до подальшого рішення Виконавчого Комітету з цього питання. 


