ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції
щодо проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття,
здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності»
(р. № 2659 від 20.12.2019, н.д. Калаур І.Р.)

1.

Загальна характеристика законопроекту.

Законопроект спрямований на забезпечення ефективного правового механізму
набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні,
здатного забезпечити розумний баланс прав та законних інтересів творців об’єктів
права інтелектуальної власності, інших правовласників, осіб, які здійснюють
використання зазначених об’єктів, що сприятиме розвитку творчої діяльності у
літературній, науковій, технічній та інших сферах і комерціалізації результатів
такої діяльності.
2.
Належність проекту до пріоритетних сфер адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу.
Проект закону за предметом правового регулювання належить до сфери
інтелектуальна власність, яка відповідно до Закону України «Про
загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-ІV належить до
пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до
законодавства Європейського Союзу.
3.
Порядок вирішення у законодавстві ЄС питань, що належать до
сфери правового регулювання проекту.
Правовідносини, що належать до сфери правового регулювання проекту
Закону, регулюються:
1)

Главою 9 «Інтелектуальна власність» розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані
з торгівлею» Угоди про асоціацію.

2)

Регламентом 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради віл 14 червня 2017
року щодо торгової марки Європейського Союзу (OJ L 154, 16.6.2017, p. 1–99).

3)

Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 6 грудня
2005 року (далі - Угода ТРІПС).
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4.

Відповідність законопроекту праву ЄС, Угоді про асоціацію.

Законопроект не суперечить праву ЄС та Угоді про асоціацію.
Положення проекту Закону узгоджуються з положеннями Угоди про асоціацію,
зокрема, щодо: загальних принципів щодо заходів захисту порушеного права
інтелектуальної власності (стаття 230); вилучення з цивільного обороту піратських,
контрафактних або інших товарів, виготовлених або введених в цивільний оборот з
порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких
товарів (стаття 234); виправних заходів, які застосовуються до матеріалів та знарядь,
які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права
інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь
(стаття 237); встановлення обов’язку відшкодування шкоди внаслідок порушення
права інтелектуальної власності (стаття 240); підстав для відмови у реєстрації або
визнання недійсною реєстрації торговельної марки у разі, якщо торговельна марка є
такою, що вводить споживача в оману (статтю 193).
Також проектом Закону враховано положення Регламенту 2017/1001 щодо
недобросовісних дій заявника під час подачі заявки на торгову марку.
Проектом закону передбачено, що майнові права інтелектуальної власності на
об’єкт, створений працівником у зв’язку із виконанням трудового договору,
належать юридичній чи фізичній особі, в якої він працює, якщо інше не
встановлено договором або законом. В Угоді про асоціацію зазначено тільки
регулювання комп’ютерної галузі з цього питання. Пункт 4 статті 181 Угоди про
асоціацію передбачає виключні права роботодавця щодо лише комп’ютерних
програм, створених найманим працівником.
Проект Закону узгоджується із положеннями Угоди ТРІПС, зокрема, в частині
захисту географічних зазначень (Розділ 3 Частини II), регулювання патентних
відносин (Розділ 5) та забезпечення прав інтелектуальної власності (Частина III).
5.

Висновок Комітету з питань інтеграції України з ЄС

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності» (р. № 2659
від 20.12.2019, н.д. Калаур І.Р.) не суперечить праву Європейського Союзу та Угоді
про асоціацію.
Головний комітет з опрацювання: Комітет з питань економічного розвитку.
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