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ФОРМИ, ПОРЯДОК ТА СПОСОБИ  ЗАХИСТУ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Правовідносини щодо охорони прав на об‘єкти інтелектуальної власності 

регулюють правові норми про надання, використання та захист прав на об‘єкти 

інтелектуальної власності в Україні, викладені в Конституції України, 

цивільному, кримінальному, адміністративному та митному законодавстві, 

окремих законах України та 10 спеціальних законах у сфері інтелектуальної 

власності. 

Останнім часом з‘явилась тенденція до зростання комерційної активності у 

сфері промислової власності (винаходи і корисні моделі, промислові зразки, 

знаки для товарів і послуг). 

Особливої уваги потребує охорона інтелектуальної власності. Існує дві 

форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна і неюрисдикційна  

Неюрисдикційна форма передбачає захист права інтелектуальної власності 

своїми силами, без звернення за допомогою до державних або інших 

компетентних органів, тобто самозахист. Наприклад, це може бути відмова 

здійснити певні дії, передбачені укладеним договором про передачу (уступку) 

майнових прав інтелектуальної власності або ліцензійним договором, відмова 

від виконання недійсного договору тощо. Обрані засоби самозахисту не 

повинні бути забороненими законодавством та не повинні суперечити 

моральним засадам суспільства. 

Юридичні форми захисту застосовують два порядки захисту: загальний 

(судовий) та спеціальний (адміністративний). Загальний порядок захисту 

здійснюється в судах. 

Спеціальний порядок захисту прав здійснюється в органах державного 

управління або в органах Антимонопольного комітету України, або в органах 

державної митної служби України. 
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 Адміністративно-правовий спосіб захисту прав: полягає в розгляді та 

вирішенні суперечки органом державного управління. Правовою основою є 

Кодекс України про адміністративні правопорушення, а також певні закони 

України.  

У галузі авторського права і суміжних прав адміністративний спосіб захисту 

прав передбачено тільки за публічний показ, порушення умов публічного 

демонстрування і тиражування кіно- і відеофільмів без прокатного посвідчення.  

Здійснення дій, обумовлених законодавством України як недобросовісна 

конкуренція, спричиняє накладення Антимонопольним комітетом України 

штрафів, а також адміністративну і цивільно-правову відповідальність.  

Цивільно-правовий спосіб захисту прав: суперечки, що пов'язані з 

порушенням прав інтелектуальної власності, підвідомчі судам загальної 

юрисдикції і вищому господарському суду. Якщо хоча б однією зі сторін у 

суперечці є фізична особа, то зазначена суперечка підві-домча суду загальної 

юрисдикції. 

За загальним правилом цивільного судочинства конкретна цивільна справа, 

як правило, розглядається за місцем перебування відповідача. У будь-якому 

судовому розгляді про порушення прав інтелектуальної власності зважуються 

два основних питання. Перше пов'язане зі встановленням чи не встановленням 

факту використання ОІВ, що охороняється. Друге - з визначенням розміру 

збитків, що підлягають стягненню з відповідача на користь позивача. 

Кримінальна відповідальність за порушення прав: поряд з нормами 

цивільно-правового захисту прав на 01В, чинним законодавством передбачена 

також кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність наступає 

тільки тоді, коли матеріальна шкода у 200 і більше разів перевищила 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Якщо матеріальна шкода у 1000 

і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то 

матеріальна шкода вважається заподіяною в особливо великому розмірі.  


