
 
 
 
 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА 
РЕКЛАМНОГО ПРАВА Й КОМІТЕТУ З КОНКУРЕНЦІЙНОГО ПРАВА  

 
 

«ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ СТАЛА ІНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ 
НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ?» 

 
 

НАТАЛІЯ МЕЩЕРЯКОВА  
Керуючий партнер 



ВИДАЧА ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

• Сучасний стан видачі патентів «під 
відповідальність заявника» надає змогу 
патентувати об’єкти, які не відповідають умовам 
надання правової охорони 



ОСКАРЖЕННЯ ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

• Визнати патент, виданий під відповідальність 
заявника, недійсним можливо лише в судовому 
порядку, що передбачає значні витрати на 
судовий процес, зокрема витрати на оплату 
судового збору, вартості судових експертиз та 
інші (не враховуючи затрат на адвокатів) 



ВНЕСЕННЯ ПАТЕНТІВ ДО МИТНОГО РЕЕСТРУ 

 

• внесення даних патентів в Митний реєстр 
створює умови для зупинення митного 
оформлення товарів, що, фактично, може 
призвести до припинення імпорту 



 
 
 
 
 

Фактори, що сприяють використанню таких 
патентів в якості інструментів для вчинення дій з 
метою перешкоджання добросовісній 
господарській діяльності 

 

 

 

 

 

1 

• відсутність у чинному законодавстві запобіжника видачі 
патентів, які порушують права третіх осіб у вигляді 
публікації заявок на патенти у відкритому доступі на 
строк, що забезпечує можливість третім особам подати 
аргументоване заперечення проти видачі патенту; 

 



 
 
 
 
 

Фактори, що сприяють використанню таких патентів в якості 
інструментів для вчинення дій з метою перешкоджання добросовісній 
господарській діяльності 
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• відсутність механізму надання грошової гарантії 
правовласниками або їх представниками для 
відшкодування митним органам, власникам складів 
тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, 
митне оформлення яких призупинено, а також збитків 
декларантам та іншим особам, пов’язаних із 
призупиненням митного оформлення, що призвело до 
масового внесення до митного реєстру об’єктів, що 
використовуються в недобросовісних цілях; 



 
 
 
 
 

Фактори, що сприяють використанню таких патентів в якості 
інструментів для вчинення дій з метою перешкоджання добросовісній 
господарській діяльності 
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• відсутність реальної відповідальності для власників 
патентів, що зловживають своїми правами, особливо 
фізичних осіб. 



• ПРОПОЗИЦІЯ 
 

До внесення відповідних змін до ЗУ «Про охорону 
прав на промислові зразки» та ЗУ «Про винаходи 
та корисні моделі», а також до вирішення питання 
про повернення механізму надання грошової 
гарантії ТИМЧАСОВО припинити дію митного 
реєстру в частині записів, які стосуються 
промислових зразків та корисних моделей 



 

 

ДЯКУЮ ЗА ВАШУ УВАГУ! 
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