
IIJJ<·HШ, 11~0 3aXИII~at-:ThC$.1; HaiO~HiCTh КЩ1110раТИННОІ'О конфлікту; ІІі,Т(СТаНІ·І 

ІІраноІІЩ1УІІІСНН$.1; :ШХ(ЩИ, ~Ікі Gy;ryтh наІІран;Існі на лікнііtаІІію ІІраноІю

РУІІІснн~І; vюжлиністh 3ахисту н рамках охоронно-матсріалhНОІ'О ІІрано

відношення, що може мати проuе;:rурну але не процесуальну фор:му. 
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П'llVP'JJHЦ 1: 1. 

Націона.tьни::і1 університет <<Одеська юридична акаде~чія•>, 

асистент кафедри права інтс.tсктуальної власності та корпорапmного права 

УЗГОДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З НОРМАМИ 
ПРАВА ЄС В СФЕРІ ЗАХИСТУ ВІД ПІРАТСТВА 

Про6.ІІС.\-1НИ.\-1 ІІИТаНН~І.\-1, }ІКС ІІОСЛ:\"10 ІІСрс;t СНіТОНОЮ СІІі"ІhНОТОЮ 1 
яке потребує нагального вирішення стало піратство в сфері авторсько

І'О 11рана і суміжних 11ран. Боротhба 3 11іратстном нинн.тІЯЄТhСЯ нссфск

тишюю в сІШу розрілrепості поглядів пе .1ише в рамках одпіс:ї держави, 
але й в рамках всього світового співтовариства. Необхі;:rпо визначити 

едипий пi;:rxi;:r, який би приніс максимальні результати в сфері захисту 

авторського права і су1tіжпих прав . .Закоподавстrю України, що стосу
сться сфери захисту авторських і су11іжпих прав ni;:r піратстпа,п uiлo1ty 
є ;юстатнім та СІІінІш;шє і:1 ІІрИІІИСШ\fИ 11рана ЕнроІІСЙСhКОІ'О Сою3у. 

Про6JІсмні ІІитанн~І ниникаютh, н GіJІhІІюсті, на рінні рсшІі:шІ~ії 3аконо

ланчих ІІшюжснh та 11рактично1'0 :шстосунанн$.1 норм. 

Основні функції в боротьбі проти надхо;:rження контрафакту на те

риторію Свросоюзу покТІадено на митні органи країн-тLlенів. У 2008 р 
д.,1я посилення протидії па;:rходжеппя в країни ЄС підроблеrшх това

рів створепа спеціалі·ювапа організація - Європейська обсерваторія 

110 GopoтhGi 3 контрафак11,ією та 11іратстноv1. ;rі}ІJІhністh }І КОЇ коорю1нуr:-: 

ЄнроІІс~khка Комісіи. Нона органі3<'Щі}І об\-:,т(ншш ІІрс,т(станникін а,Іt

міністраІ(іЇ Енросокну, 11ринатною сектора і СІІілок СІІОЖІ1начін кра

їн-тшенів. Її зав;:rанням є збір даних про порушення таких прав, обмін 
досві;:rом протидії на різних рівнях і інформування гро:ма;:rськості. Для 

втілення в життя ре-золюції Ради ЄС ni;:r 25 вересня 2008 року про по
сшrешrя боротьби з коптрафактом та іншими форма :ми порушень прав 
інтелектуальної в.1аспості в червні 2013 рвидана поnа ;:rок.ТІадІrа іпструк
ІІ,Іи }І;ІИ МИТНОЇ С.ІужСJи Н ЩtніЙ оСJ.ІІасті (3aMiCTh рСІ-:JІі:ІМСН'І'У 20()3 року). 
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І нструкІІ_і}І містить 6 ро3іІіJІі н і 40 статсtі 3J(ок.;ш:~н им 011 исо VІ ;(і ti і ні;(ІЮ
ні;(а;Іьності митних Щ1І'анін країн-ч;Існі н ЄС, ІІрОІІСl\УРИ :1Gopy та оGміну 
інформа1 (ією, 3астосунаНН}І санкІ~іі1 і т.;(. [І, с. Х5 j. НсоGхі;(но :ш:1начити 
той факт, що недоскона.rІість законодавства України шодо захисту від 

піратства, прояв.:Jяється також і в неналагодженому процесі митного 

контрало Ja на..::rходжеппя:м контра факту, шо також спюрюс перешкоди 
па ш .. 1яху України ..::ro nступу n ЄС. 

У Положепні 608/2013 чітко визначені поняття <..:праnо інте.:Jекту
шІnної НJI<J.CHOCTi>), «ТЩ1І'ОН<І марка•>, <<:НИНаХіJ1 (р(ВроGка)>), «І'СОІ]ШфіЧНС 

3а3начсНН}І (на:ша)>), «КОН'І1Шфактні тонари>), <<ІІіратські тонари•>, <..:то

вари, які піцазрюються у порушенні прав інте .. 1ектуа.r1ьної в .. 1асності,>, 
«правов .. 1асник», <..:заявка (заява що..::rо захисту прав інте .. 1ектуа.r1ьної в.:Jас
пості)•>, «3аяшшк•>, <<nласник тоnа ру•>, <<декТІарюп•>, «лшщенпя тоnа ру•>, 

«мала партія тоnа ру•>, «шnи..::rкопсушІі тоnари» та ін .. При uьо:му, якшо n 
Митному ко..::rексі України (МКУ) nизпачення «КОІпрафактні тоnари•> 
НК~ІЮЧаt-: Н ccGc ІІОЮІТПІ ТОН<Ірін. 111,0 \ІіСПІТh та ІюруІІІУЮТh такі оG\-:кти 
ІІрана iHTCJICKTYaJihHOЇ li!I<J.CHOCTi ИК оG\-:кти анторСЬКОЮ ІІрана і суVІіЖ

НИХ прав, винаход:и, кор:исні :\10.Lie.:Ji, про:\'r:ислові зразки, торгові :\1арюІ, 
географічні зазначення та сорти рос.:Jин, то в законодавстві СС ві..::rпові..::r

но ..::ro Положення 608/2013 окремо розрізняють контрафактні товари та 
піратські тоnа ри. До коптраф актних тоnаріп nі..::rносять; l) тоnа ри, які с 
прец:мето:м порушеппя торгоnих ~tарок, що законо..::rаnчо заресстроnані, 
та }ІКі ІІС Ма ЮТІ> СУТТСІ\ИХ (НІ ШК ІІі,НІЇІІІІИХ ІІііІ ТОflІ"ОІІОЇ \laflKИ; 2) ТОІІари, 
}ІКЇ С ІІрс,:ІМСТОМ IIOflYIIICIIII}I І'С0111афіЧІІИХ 'Іа'ІІІаЧСІІІ> (ІІа:ш), і }ІКі МіСПІТІ> 

-шхИІІLеІІЇ ІСІаСІ ІЇ І'е0111афіЧІІЇ ІІЮІІИ; 3) Gу,:LІ,-Ика уІІаКОНКа, етикетка, ІІа
КJІСі-іка, інструкІ(іи, пtрантіtіниtі ;юкумснт aGo ІІtщіGниі1 окрсмиtі ІІрСіІ
мст, }ІКИtі ІІі;((ВрЮЄТЬОІ у ІІОр)'ІІІСННі ТОрІ·оноЇ марКИ ЧИ І'СОІ'РафіЧНОЇ 

назви, та вкТІючає знак або напис ідентичний ..::rійсним захишеним тор
говим ~tаркю.t та географічни~t назвам, або який не може бути ви..::rілений 

Ja n.lасІш:ми ефектиnпи~ш олшка:ии та пе :иоже nикористоnуnатися n 
тако~tу ж обсязі як без використання назn об'сктіn ПІВ. До піратських 

топаріn nідносять то nари. які с пред:мето:\-І порушеппя авторських праn. 
СУ\1іЖНИХ І Іран, НИ H<J.X(HiH, р(ВроGок T<l ИКі VІіС'І'}ІТЬ aGo Є КОІІіИ\Н1 :1рО6JІС
НИ ми Gc3 3ПНИ ІІраношІасникін aGo у1юннонажснихосіG ІІ~о;ю анторсnких 
прав, су~tіжних прав, винахо..::rів, розробок. Враховуючи ві..::rмінності, в 

тому чис.:Jі різні ці.:Jі використання контрафактних та піратський това

рів, необхі..::rним постає питання шодо їх окремого визначення в МКУ r2, 
с. 162-163]. Отже. закопоцаnстnо України ~tістить поняття контрафак
тних при:мірпикіn тnopin, a.:Je не ~tістить шпначеппя піратських тnopin, 
тому і ниникакпь 11снні ІІроGJІСVІИ у р(вмсжунанні 11іратсnкої та контр

афактної ІІрО.іІУКІ(іЇ. По суті Закон України <<Про анторсnкс 11рано і су

міжні права>> визначає піратство як використання саме контрафактних 

товарів, що призво..::rить ..::ro о..::rнакового тюзу:\1іння поняття контрафак
тних та піраТСЬКИХ ТОВарів, ЩО не СПіВПа.LІаЄ З ПО .. lОЖеННЯ:\'ПІ права СС. 
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3Іі;(но ij УІ'ОіЮЮ ІІJЮ асоІІі<шію VІіж Україною та Єнр(mсі-khКІНvІ 

Сою:ЮVІ, VІОЖНа НИ,!(іJІИТИ настуІІ Ні ІІОЖ)ЖСНН~І IIJIO :ШХИСТ іНТС.ІСКТУаJІh
НИХ І Іран ні;( ІІіратетна ІІ(ОіЮ иких н 3аконоланстно України нсоGхі;tно 

внести зміни: на;:rати окреме визначення піратським та контрафактним 

товараУІ, пере;:rбачити ві;:rповіда.тІьність постача.1ьників посередниць

ких пос.1уг, упорядкуnати митне законодаnсп:ю згідно із По.1ожеппям 

608/2013 . 
.Загало11, можrпшо nпокремити паступні папряУІки розnитку :шко

ноланстна, що;ю GopoтnGи і::; 11іратстном: Н,Jtоскона.ІСНН}І :шконо;шнстна, 

су;юні ІІрОІLСЛури, G;юкунаНЮІ ІІІШІХіН IICJ)CHCjCHH}I та jGyтy КОНТрафак
ТНОЇ та піратської про;:rукції, співробітництво із коУІпаніяУІи які займа

ються створенняУІ та розповсюдженням контенту, співпраця із автора

ми та оргапізаuія1ш ко.1ектишюго упраnліппя. Праnо іптелектуа.1ьІюї 

n.1ас1юсті ЄС па перше місце у захисті стаnить саме праnа anтopin та 

падас ї11 безліч мож.тпшостей для перешкоджання пезакошю:му nико
р~Істанню їх тнор1н. 

На осноні нищс::;а::;начсноІ·о _\Н1 _vюжс_vю 3роGити ниснонок, 1110 3а
коно;:rавство України не потребує глобальних з УІ ін, а лише певних уточ

неньта доповнень, які б пр:извелr ;:ro остаточного узгодження з норма~ги 
СС. Найбі.1ьш проб.1емним шпанняУІ залrшається практичне втL1ення 

закопо;:rаnчих норм, та nирішеппя проблем із nикористаппя пеліuепзій

ної продукції бL1ьшістю паселення України, n тому числі державними 
ОрПtІІ<і_\1И, ІІі;LІ'ОТОВКа Ka}tpiB В сфері JаХИСТУ І Іра В іІІТС.ІІСКТуа.ІІІ)ІІОЇ В.,ШС

ІІОСТі. ВИрО6.ІІСІІШІ С)lИІІИХ ІІраВИJІ ОЦіІІЮВШІШІ рі ІНШ Та J)(Н.\1іру -36ИТКіВ 

НЇ,!( ІІіратстна, ІІрИЙЮІТТs.J НОНОГО :ШКОНУ 1110,!(0 КШІСКТИННОГО УІІраНJІЇНН~І 
анторСhКИМИ ІІранами, TOIILO. 
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