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ленням на 

кiностудiях Украi'ни: Постанова КМУ № 
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Верховноi' Ради Украi'ни. - 2001. - № 43. -

Ст. 214. 

Анотацiя 

У данiй науковiй працi на основi аналiзу 

чинного законодавства виявлено окремi 

законодавчi 

договiрного 

недолiки та 

реrулювання 

прогалини 

вiдносин 

iнтелектуалъноi' власностi i запропонованi 

шляхи i'x усунення. Придiлена увага 

проблемам договiрноi' практики, пов'язаноi' 
. . . 
1з реал1защею та захистом авторських 1 

сумiжних прав. 

АКТУ АЛЬНI ПИТАНИЯ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРАВ IН
ТЕЛЕКТУАЛЬНОi 

ВЛАСНОСТI В €ВРОПЕЙСЬК0МУ СОЮЗI 

Арнольд Фаренвальд 

професор, доктор права,Мiжнародний консульта11т з юридичних пuтань
 

« Vahrenwald Ltd. » 

Через те, що права iнтелектуальноi' 

власностi (Ш) е «безплотними», вони е 

деяким чином всюдисущi. Але, замiсть 

введения транскордонного режиму, права lВ 

вимагають ефективного управшння на 

нацiональному рiвнi . 

На наднацiональному рiвнi роль €С 

повинна виражатись у забезпеченнi 

нацiональноi' рамковоi' законодавчоi' 

структури для успiшного економiчного 

розвитку своi'х держав-членiв. 

До сьогоднiшнього часу €С розробив 

рiзнi пiдходи до реrулювання прав m. У 
сферi торговелъних марок (ТМ) право 

Спiлъноти було унiфiковано в Регламентi з 

ТМ та в законодавствi держав-членiв €С, якi 

е достатньо гармонiзованi мiж собою на 

основi Директиви з ТМ. У сферi авторського 

права гармонiзацiя базуеться на дев' яти 

директивах, якi регламентують наступнi 

сфери дii': забезпечення прав, право 

слiдування, iнформацiйне суспiльство, бази 

даних, строки охорони, супутникове 

мовлення та кабельна ретрансляцiя, право на 

прокат, захист комп'ютерних програм та 

напiвпровiдникiв. Однак, останне 

реrулювання датовано 2005 р. , i зараз iснуе 

потреба адаптування цих текстiв до потреб 

цифрового середовища. Замiсть цього може 

постати питания щодо розробки унiтарноi" 

системи захисту авторських прав в €С на 

основi единого Регламенту. У сферi 

патентного права здаетъся, що зацiкавленi 

сторони очiкують припинення дii' цiei" 

системи, яка стала настiльки 

високовартiсною через витрати на переклад, 

подвоення судових витрат, сплату за 

вiдновлення, що може негативно вплинути 

на конкурентоспроможнiсть промисловостi 

держав-члеюв. 
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Я розпочну свiй огляд з патентного права, 

оскiльки нова система патентiв €С була 
запропонована €врокомiсiею у груднi 2009 
р. Запропоновано единий патент 

Спiвтовариства з окремим патентним судом 
€С, який, крiм iншого, розглядатиме справи 

стосовно чинностi патентiв Спiвтовариства. 

У сферi права торговельних марок я 

розгляну досвiд застосування торговельно1 
марки Спiвтовариства. У сферi авторського 

права я хочу обговорити першi спроби 

запровадження регламентацi1 на р1вю 

Спiвтовариства, колективного управлiння 
правами та он-лайн контенту. Насамкiнець я 

бажав би звернутись до боротьби 

Спiвтовариства з контрабандною та 
пiратською продукцiею. 

1. Патентне право 
Нова патентна система €С, яку 

запропоновано, мае зробити патентування 

менш вартiсним та бiльш ефективним, а 
вiдтак - прискорить iнновацi1 та пiдвищить 

конкурентоспроможнiсть. Нова патентна 

система полегшить захист iнновацiйних 

технологiй через зниження витрат, зниження 

вартостi вирiшення спорiв та роблячи 1х 
бiльш передбачуваними та доступними. 

Зокрема, переваги вщ запобiгання 
вирiшення спорiв по кiлька разiв у рiзних 

юрисдикцiях е iстотними15 : на даний момент 
вiд 146 до 311 справ розглядаються 

одночасно в судах кiлькох держав-членiв 
€С. До 2013 р. ця кiлькiсть зросте вiд 202 до 
431 справи. Вiдтак, загальнi приватнi 

заощадження у 2013 р. будуть близько 248-
289 млн. €. Унiфiкована система розгляду 
спорiв, яка · сприятиме швидким та низько

варт1сним провадженнях, та ефективна 

процедура скасування спричинить значю 

переваги для винахiдникiв та тих, хто 
працюе в сферi iнновацiй. 

Фрагментована правова система в €вропi 

означае, що процедурнi витрати на 
вирiшення спорiв будуть сплачуватись 

окремо в кожнiй кра1нi-членi Е:ПО, де скоено 

правопорушення. 16 Як зазначено у рiшеннi 

15 Dietmar HARНOFF: "Economic Cost-Benefit Analysis of а 
Unified and Integrated European Patent Litigation System", 
Final Report of 26/02/2009, European Commission, Tender No. 
МАRКТ/2008/06/D, р. 53. 
16 Повiдомлення €вропейськоI кoмiciI <вапровадження 
патентноI системи в €вропi», Повiдомлення €врокомiсiI 

€вропейського суду справедливостi у справi 

«GA Т / LuK judgment»17
' транскордонне 

вирiшення спорiв у справах про порушення 

прав на патенти було практично недiевим. 

Ранiше, широка концепцiя делiкту у сенсi 

статтi 5 (3) Брюссельсько1 Конвенцi1 €С18 

дозволила нiмцю, який володiв правами на 

патент у юлькох державах-членах €С, 

подати позов проти правопорушника, який 
проживав у iншiй державi-членi €С шляхом 

«транскордонного вирiшення спорiв» в 

Нiмеччинi. Тож нiмецький суд розглядав 

справу, не дивлячись на те, що патенти були 
виданi iншими державами-членами. 

Правопорушна поведiнка iноземного 

громадянина була визнана такою, що 
спричинила шкiдливi наслiдки в кра1нi 

громадянства власника патенту. Протест 

вiдповiдача полягав втому, що iноземнi 

Парламенту та Радi €С (European Commission: "Enhancing 
the Patent System in Europe", Communication from the 
Commission 10 the Еиrореап Parliament and the Council, 
Brussefs, document СОМ(2007) 165 finaf, 03/04/2007, по 222): 
"В Нiмеччинi середня вартiсть витрат для кожно, сторони 

патентноI справи при сумi розrляду € 250,000, складас € 
50,000 у судi першоI iнстанцiI i € 90,000 - у судi дpyroI 
iнстанцiI, як щодо визнання прав на патент, так i щодо 
визнання порушення прав. У ФранцiI вартiсть судового 
розrляду подiбпоi' справи для однiсi' сторони коwтуватиме 

вiд € 50,000 до € 200,000 у судi першоI iнстанцii, та€ 40,000 
- € 150,000 у судi дpyroi iнстанцii'. В Нiдерландах вартiсть 
середньоi патентноi справи - вiд € 60,000 до€ 200,000 у судi 
першоi iнстанцii, та вiд € 40,000 до€ 150,000 - у судi дpyroi 

iнстанцii. У Великобританii вартiсть подiбноI справи у судi 
першоI iнстанцii становитиме вiд € 150,000 (процедура 
швидкоrо розrляду) до€ 1,500,000, а у судi дpyroi iнстаицii 
коштуватиме вiд € 150,000 до € 1,000,000. Це означас, що 
заrальна сума паралельноrо розrляду справи у цих 

державах-членах €С складатиме вiд €310,000 до€ 1,950,000 
у першiй iнстанцii, та вiд € 320,000 до€ 1,390,000 у друriй 
iнстанцii. " 
17 European Court of Justice of 13/07/2006, case С-4/03, EU 
O.J. 16/09/2006 р. С 224/1, 'GАТ/КаТ'. 
18 Стаття 5 Брюссельськоi Конвенцii €С щодо питань 
юрисдикцii та виконання судових рiшень по цивiльних та 
комерцiйних справах 1968 р. зазначас наступне: "Особа, що 

проживас в державi, яка с стороною Конвенцii, може _бути 
вiдповiдачем по справi у iншiй державi - учаснидi в 

наступних випадках: ( ... ) 3. у справах щодо цивiльноrо 
правопорушення, делiкту чи квазiделiкту, якi розrлядаються 
в судi тici мiсцевостi, до сталось правопорушення; ... 
Конвенцiю замiнив Регламент Ради €С No 44/2001 вiд 22 
rрудня 2000 р. щодо юрисдикцii, визнання та викон·ання 

судових рiшень у цивiльних та комерцiйних справах. В 
Реrламентi у статтi 5 зазначено наступне: "Особа, що 

проживас в однiй державi-членi €С, може бути 

вiдповiдачем по справi у iншiй державi - членi ( ... ) у 
справах щодо цивiльноrо правопорушення, делiкту чи 
квазiделiкту, якi розrлядаються в судi тiei мiсцевостi, до 

сталось чи могло статись правопорушення» 
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патенти нiмецького патентовласника були 

недiйсними i не вплинули на рiшення 

нiмецькоrо суду, який постановив, що ця 

справа бiлъше стосуеться факту 

правопорушення. Але €вропейський суд 

справедливостi постановив, що стаття 16 (4) 

Брюссельсько1 конвенцi1 €С19 мае 

тлумачитись в тому сенсi, що правило 

викл:ючно1 юрисдикцi1 стосуеться всiх 

судових проваджень щодо питань реестрацi1 

чи чинностi патенту, незалежно вiд того, яка 

сторона в судовому провадженнi йоrо 

пiдняла. 

Також, збори за вiдновлення патенту 

повиннi бути сплаченi у кожному 

нацiональному патентному вiдомствi. На 

додаток, витрати виникають у звя'зку з 

перекладом на рiзнi мови держав-членiв 

€ПО. Це означае, що патент поширюе дiю 

«лише» на шiсть держав-членiв €С i вартий в 

чотири рази бiльше за патент, який дiе в 

рештi свiту. Якщо патент набувае чинностi в 

13 державах-чденах €ПВ, це буде 

коштувати, щонайменше, у сiм разiв бiльше 

за будь-де у свiтi, також, патент, що матиме 

захист по всiй €вропi, буде в 15 разiв бiльше 

коштувати за патент в США. 
20 

1.1. Розвиток патентно1 системи в €С. 

Регламент про патенти було спочатку 

запропоновано €врокомiсiею у 2000 р. згiдно 

Лiсабонськоi' cтpaтerii', але переговори щодо 

цьоrо розпочались лише у 2004 р. На основi 

19 Статrя 16 Брюссельськоi' Конвенцii' €С щодо питань 

юрисдикцii та виконання судових рiшенъ по цив
iл_ьних та 

комерцiйних справах 1968 р. зазначаt:: «наступнi суди 

матимуrь виключну юрисдихцiю, незалежно вiд мiсця 

проживания: ( ... ) 4. у судових провадженнях по справах 

щодо ресстрацii чи визпанНJ1 ч:инпостi патентiв, 

торrовельних марок, промислових зразкiв чи iнших 

подiбних прав, наявнiсть яких необхiдно довести ч:и 

зареt:струвати, суди краi'н-учасницъ, в яких було здiйснено 

депозит, подания на ресстрацiю чи повинно було мати
 мiсце 

згiдно норм мiжнародноrо права» ... Цю Конвепцiю було 

замiнепо Регламентом €С № 44/2001 вiд 22 грудия 2000 р. 

щодо юрисдикцii, визнання та ви1<опапия судових рiш
енъ у 

цивiльних та комерцiйиих справах. В Регламентi у статтi 22 

(4) зазначено наступне: «Незалежно вiд юрисдикцu 

€вропейського патентного вiдомства згiдно Конвенцii
' про 

€вропейський патент, пiдписаноi' в Мюнхепi 2 жовтня 1973 

р., суди кожноi' держави-члена €С матимуть викmочну
 

юрисдикцiю, незалежно вiд мiсця проживания, у сп
равах, 

пов'язаних iз реестрацiею чи визнанням чинностi будь

якоrо €вропейськоrо патенту, внданоrо для даноi держ
ави». 

20 Bruno van POTTELSBERGHE and Jerбme DANGUY: 

"Economic Cost-Benefits Analysis of the Community Patent", 

study submitted to ЕС DG lntemal Market, 07/04/2009, рр. 4 

and 5. 

обширних консультацiй Комiсiя прийняла 

Повiдомлення «Посилення патентно1 

системи в €вропi» у квiтнi 2007 р. , що 

спричинило обговорення щодо патентно1 

реформи в Радi €С. Зокрема, було 

запропоновано використати новi пiдходи до 

судового провадження по патентни
х справах 

та умовах перекладу патентiв 

Спiвтовариства. Наступний прогрес в Радi 

€С щодо системи розгляду спорiв закiнчився 

розробкою проекту Угоди по единому суду 

для всiх чинних та майбутнiх патентiв €С. 

€врокомiсiя прийняла Рекомендацiю про 

початок переговорiв. Суд буде засновано на 

основi «змiшаноi' угоди» мiж €С, йоrо 

державами-членами та третiми краi'нами, якi 

е сторонами €вропейськоi' патентно1 

конвенцii'. У червнi 2009 р. Рада подала запит 

до €вропейського суду справедливостi щодо 

сумiсностi проекту Угоди з Угодами €С. Це 

питания ще розrлядаеться. 

1.2. Рiшення по Патентнiй системi €С 

було прийнято 04.12.2009. 
На засiданнi Ради з питань 

конкурентноздатностi 04.12.2009, Мiнiстри 

досяrли згоди по ряду ключових питанъ 

майбутньо1 патентноi' системи €С:21 

- щодо заrального пiдходу до проекту 

Регламенту про патент €С; 

- щодо висновкiв з наступних питань: 

1) основнi риси запланованоi' 

унiфiкованоi' системи вирiшення 

спорiв щодо патентiв; 

2) впорядкування системи зборiв 
. . 

шдтримку патент1в; 

3) система поглиблення партнерства мiж 

€ПВ та патентними вщомствами 

держав-членiв. 

Документи, по яким досяrнуто 

домовленостi, не включають питания 

впорядкування правил перекладу патенту €С 

21 Council of the European Union, Addendum to the Note, from 

the General Secretariat of the Cou-ncil to the Council 

(Competitiveness), No. prev. doc.: 16313/09 Pl 131 COUR 82, 

No. Cion prop.: 10786/00 PI 49, 16113/09 ADD 1, 

lnterinstitutional File: 2000/0177 (CNS), Brussels, 27/ 11/2009; 

Council of the European Union, Conclusions on an enhanced 

patent system in Europe, 2982nd Competitiveness (Intemal 

market, lndustry and Research) Council meet.ing, · Brussels 

04/12/2009. 

46 



йняла 

:нтноi: 

. , що 
:нтноi: 

було 

ди до 

1равах 

rенпв 

1 Радi 

iЧИВСЯ 

r суду 

в €С. 
, про 

шо на 

йоrо 

fИ, ЯКI 

ентноi: 

запит 

щодо 

:с. Це 

11i €С 

штань 

нiстри 

rштань 

роекту 

ь: 

юваноi: 

iшення 

зборiв 

гва м1ж 

ствами 

;ягнуrо 

1итання 

нту€С 

Note, from 
: Council 
COUR 82, 
ADD 1, 

.7/11/2009; 
1 enhanced 
s (Internal 
;, Brussels 

та деталей перегляду €ПК, що необхiдно 

зробити для дii: системи патенту €С. 22 

Пiсля вступу в силу Лiсабонськоi: угоди 

€вропейський Союз став наступником 

€вропейського спiвтовариства. Вiдтак, 
патент Спiвтовариства зараз маt:: назву 

«патенту €С», а «Суд у справах щодо 

€вропейського патенту та патенту 

Спiвтовариства» було перейменовано на 

«Суд у справах щодо €вропейського патенту 

та патенту €С». 

1.2.1. Загальний пiдхiд 
Загальна концепцiя, яка пiдкреслюе 

майбутнt:: системи патенту €С походить вiд 
€вропейськоi' патентноi' конвенцii: (€ПК) та 
дiяльностi €вропейськоrо патентного 

вiдомства (€ПВ), яке вида€ патенти €С. Такi 
патенти будуrь европейськими патентами, 

маючи t::диний ефект дi1· на територii: €С. На 
основi цici: концепцii' перегляд €ПК € 
необхiдним для впровадження патенту €С та 
для приt::днання €С до €ПК. Такi питания, як 

право голосування €С, запровадження 
Комiтету Адмiнiстративно1 ради, паралельне 

зазначення ее та його держав-членiв в 
заявцi на €вропейський патент, також мае 

бути враховано у €ПК. Пiдсумковий 
документ конференцii' щодо перегляду 

патенту €С (Акт з перегляду) мае бути 
ратифiковано всiма державами - членами 

€ПК (на цей час i'x 36). 
Беручи до уваги цi змiни юридичного 

характеру, Рада €С у своi'х висновках 
пропонуt::, щоб питания перекладу майбутнiх 

патентiв €С розглядались в окремому 
Реrламентi. Це маt:: на метi зосередити уваrу 

в майбуrнiх дискусiях на визначеннi мовного 
режиму. Наступний крок €врокомiсii' 

поляrатиме у розробцi проекту Регламенту 

22 Документ Ради €С (Council oj the European Union, 
documenl 1370/09 L/МITE PI 93), Робочий документ 

Генерального секретарiату Ради €С з проекту щодо 
внесения поправок до €вропейськоi: патентноi· конвенцi, 
(Working Document from the General Secretariat of the Council 
to the Working Party оп lntel/ectual Property (Patents), No. 
prev. doc: 7120/04 Р/ 29 + ADD 1, оп Proposals for 
amendments 10 the Еиrореап Patent Convention, Brussels, 
29/09/2009), мi.стить в Додатку I проект стосовно поправок, 

у Додатку 11 - проект протоколу з перегляду Е:вропейсько1 

патентноi конвенцi'i щодо посилення партнерства, у Додатку 
П1 - проект протоколу з перегляду €вропейськоi патентноi: 
конвенuii щодо зборiв та у Додатку [V - проект угоди з 

положенъ Свропейськоi патенrно1 конвенцii:, якi 
застосовуватимуться до патенту Спiльноти . 

щодо впорядкування перекладiв. Не € 
вiдомим, чи буде представлений такий 

проект ще за rоловування Icпaнii' в ее . 
Наступнi заходи з упорядкування перекладiв 

ПОВИННl бути прийнятi Радою €С 
одностайно. Згiдно рiшенням Ради €С, 
передбачено, що Регламент з патенту €С 
набуде чинностi разом з окремим 

регламентом щодо умов перекладiв для €С. 
Мовнi питания вимагають одностайностi в 

позицii' держав-членiв ее вiдповiдно до 
Угоди про функцiонування ее, тодi як 
унiфiкованi рiшення щодо прав IВ можуть 

прийматись на основi спецiальноrо правого 

режиму, який може створюватись згiдно 
рiшення квалiфiкованоi' бiльшостi за 
звичайними юридичними процедурами 

(процедура спiльного прийняпя рiшень).23 

Стосовно сплати зборiв за вiдновлення та 

i'x поширення Рада ее поrодились, що 

Комiтет Адмiнiстративноi: ради одразу пiсля 
набуття чинностi Регламенту про патент €С 
змiнить рiвень зборiв за подання заявок та 

шдтримання охоронних докуменпв у 

силi.Передбачено, ЩО ДО €ПВ буде 
надходити 50% сплачених зборiв. 

Стосовно розширення партнерства у 

Висновках зазначено, що це дозволить Офiсу 
провадити регулярне використання 

результатiв будь-якоrо патентного пошуку, 

я кий було здiйснено центральним 

вiдомством з промисловоi' власностi краi'н
членiв €ПК щодо нацiональних заявок на 

патенти, на якi вимагасться прiоритет при 
поданнi заявки на €вропейський патент. 

Таке використання маt:: провадитись 

згiдно вже встановленоi' схеми Мережi 
€вропейського патенту (European Patent 
Network (EPN) серед держав-членiв €ПК. 
Поширене партнерство мае базуватись на 
€вропейському стандартi пошукiв, який 

23 Статrя 118 Угоди з функцiонування Е:вропейськоrо союзу 
закрiплюЕ: наступне:В контекстi встановлення та 

функцiонування внутрiшньоrо ринку, €вропейський 
парцамент та Рада, дiючи у вiдповiдностi iз звичайнимн 

законодавчими процедурами , встановлюють засоби 
створення прав ifrrелектуальноi: власностi для забезпечення 

унiфiкованоrо захисту прав iнтелектуальноi: власностi через 
Союз та зради встановлення цеюралiзованоi авторизацi'i, 
координаt1i1 та наrляду, дiя яких поширюrn,ся на весь 

Союз.Рада, дiючи на пiдставi спецiальних законодавчнх 
процедур, реrуnятивними засобами вирiшуе мовнi питания 
у сферi прав iнтелектуально1 власностi в €вропi. Рада 

nрнймаЕ: рiшения одноголосно пiсля консуnыацiй iз 
Е:вропейським парламентом. 
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мiстить критерi1 забезпечення якостi, 

заснованi на системi узrоджених якостей 

Мережi EPN. На додаток до пошукiв, 

€вропейський стандарт включатиме норми 

щодо тренування, засобiв, пiдсумкiв та 

оцiнювань. 

1.2.2. Майбуrне Суду з €вропейського 

патенту та патенту €С (European and 

European Union Patent's Court (EEUPC)) 

EEUPC буде залроваджено на основi 

«змiшано1 угоди» (наприклад, компетенцi1 

вести переговори та заключати угоди 

€вропейським союзом та йоrо державами

членами) мiж €С та його державами

~шенами з одного боку, та з iншого боку -

1ншими державами, що е сторонами €ПК. 

Передбачувана мiжнародна угода 

запровадить патентну судову систему з 

виключною юрисдикцiею щодо визначення 

правопорушень та чинностi €вропейськоrо 

патенту та патенту €С. EEUPC 

складатиметься з Суду першо1 iнстанцi1, 

Апеляцiйноrо суду та Registry. Суд першо1 

iнстанцi1 складатиметься з центрального 

вiддiлу, а також мiсцевих та регiональних 

вiддiлень в краi:нах - учасницях угоди. На 

початковому етапi сторони будуrь здатнi 

продовжувати використання нацiональних 

судiв, дозволяючи поступово зростати 

rромадськiй довiрi до ново1 системи. Пiсля 

прийняття такого полiтичнго рiшення, Рада 

очiкуватиме на юридичну думку щодо 

нового патентного суду вiд €вропейського 

суду справедливостi. 

€ певний перелiк важливих питань щодо 

унiфiковано1 системи розгляду справ, згоди 

по яких ще не досягнуrо: наприклад, склад 

спискiв присяжних засiдателiв, компетенцiя 

вiддiлень суду першо1 iнстанцi1, поняття 

«технiчного суддi» чи мовнi розбiжностi. 

2. Законодавство про торrовельнi 

марки 

ОНIМ Офiс по rармонiзацi1 

внуrрiшньоrо ринку було запроваджено 

Радою мiнiстрiв у 1994 р. З початку його 

дiяльностi у 1996 р. потреба у ТМ 

Спiвтовариства тiлъки зростала. Загалом, 

OHIM зареестрував бiльше, як 600,000 

торговельних марок вiд iменi заявникiв з 

усьоrо свiту. 

Оскльiки ОНIМ - агентство €С, яке 

засноване на принципi самофiнансування, то 

йо:о бюджет повнiстю складаеться зi зборiв, 

як1 сплачують пiдприемцi, що користуються 

його послуrами. ОНIМ не отримуе жодно1 

фiнансово1 допомоrи вiд платникiв податкiв 

€С, та як неприбуrкова орrанiзацiя мае 

балансувати свiй бюджет. На протязi 

останнiх п 'яти рокiв, ОНIМ успiшно 

впроваджував амбiцiйний план, спрямований 

на пiдвищення продуктивностi та 

ефективностi, в той же час, пропонуючи 

високий рiвень послуг, приваблюючи все 

бiльшу кiлькiсть користувачiв. 

€вропейська комiсiя та держави-члени €С 

вирiшили знизити збори, якi сплачуються до 

OHIM, для надання прав на ТМ на територi1 

всього €С, а також для спрощення 

процедури реестрацi1. Такi заходи зроблять 

ТМ набагато дешевшим та бiльш легким у 

доступi для пiдприемцiв, якi дiють на 

€диному ринку €С, зберirаючи для них 

близько 60 млн.€ щорiчно. Ця система 

працюе, починаючи з 01.05.2009. 

На даний час основний збiр за подання 

заявки он-лайн ("e-filing") стяrуеться в 

розмiрi 900€, тодi як використання паперово1 

форми пiдвищить вашi витрати до 1050 €. За 

кожен клас товарiв чи послуr заявник мае 

сплатити додатковi 150 €. До зниження 

розмiрiв виплат на заявку та рее<.,.рацiю ТМ, 

це коштувало 17 50 € або 1600 € у разi 

~окор~стання e-filing. Бiльше того, збiр за 

шдив1дуалъну заявку на мiжнародну ТМ та 

реестрацiю було знижено зriдно 

Мадридського протоколу до 870 € ( 1450 €). 

3. Авторське право 
Галузi пiдприемництва, якi базуються на 

авторському правi, е рушiйною силою 

економiчноrо прогресу нацi1 вони 

представляють найбiльш важливий 

промисловий сектор в США
24• Але тодi як 

24 д . м· 
ив. ~рес-решз . ~жнародного аль.янсу iнтелектуальноi' 

власнОСТI щодо зв~ту Торrовельноrо nредставника 
США 

2010 р. {lnternational lntel/ectua/ Property Alliance (1/РА). 

Press Release оп United States Trade Representative's (USТR's) 

2010 Special 301 Report of 30/04/2010, рр. 3 and 4): "Остаинi 

даннi свiдчать, що «ключовi» rалузi захисту авторських 

прав США оцiненi у 889.1 млрд. доларiв, або у 6.44% ВВП 

краiии _У 2007 р. Цi «ключовi» промнсловi галузi сnрияли 

економ1чному зростанню краiни на 22.74% за перiод 2006-

2007рр. На додаrок, в цнх «ключових» nромислових 

~ях, захищених авrорським правом, було надано р
обочi 

м1сця 5.6 млн. nрацiвникiв у 2007 р. (4.05% всiх 
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ринок США отримуе вигоди вщ едино1 

системи захисту авторського права, 

нацiональнi системи держав-членiв €С 
сприяють фрагментацi1 внутрiшнього ринку 

€С. Стаття 118 TFEU25 дозволить Koмici1 
розробити пропозицi1, спрямованi на 
унiфiкацiю правово1 системи. Iнiцiативи 
щодо розробки полiтики в €С стосовно 
авторського права стосуються обrрунтування 
зниження бар' ерiв по торгiвлi на 
Внутрiшньому единому ринку. Однак, 
авторське право також мае вiдношення до 

культурного рiзноманiття, щодо якого 

компетенцiя €Се обмеженою.26 

3 .1. У нiфiкована система захисту 

авторських прав для €С? 

Обговорення запровадження унiфiковано1 
системи авторських прав в €С вже 
розпочалось, i €вропейська комiсiяз цього 
приводу зауважила27 : «Для створення едино1 
рамково1 структури з лiцензування в €вропi 
деякi зацiкавленi сторони пропонують бiльш 
iстотну гармонiзацiю авторського права. 

«€вропейське авторське право», встановлене 

завдяки регламентацit €С, часто 

пов' язусrься iз встановленням дiйсно 
унiфiковано1 правовоi" системи, яка 

надаватиме прямi переваги вiд лiцензування 
он-лайн». Захист твору авторським правом 

Спiвтовариства матиме миттевий ефект, дiя 
яко го поширюватиметься на все 

Спiвтовариство, створюючи таким чином 

працюючих в США). Наш звiт також надас данi шодо 

оцiнюваноi' щорiчноi' середньоi' компенсацii' для працiвника 
у галузi промисловостi, пов'язаноi' iз захистом авторських 

прав: 73,554 дол. США, що с 30% оплати працj, яка 
сплачусrься середньостатистичному працiвнику в США. 

Крiм того, за оцiнкою обсягiв мiжнародноi' торгiвлi та 
експорту «ключових» галузей захисту авторських прав, 

вони зросли до 126 млрд. доларiв США, ставши головними 
секторами промисловостi. Цi сектори включають: 
виробництво хiмiчноi' продукцii' та пов'язаних продуктiв (не 
включаючи медичну та фармацевтичну продукцiю); 

автомобiлi, запчастини та аксесуари до них; 

лiтакобудування та виробницrво пов'язаного обладнання; 
продукти споживання та тваринництво; медичнi та 

*армацевтичнi продукти" . 
s Див. посилання № 9. 

26 Див. статтю 167 TFEU, яка зазначас у пiдпунктi (1): Союз 
сприятиме процвiтанню культур Держав-членiв, поважаючи 

ix нацiональне та регiональне рiзноманiття, та одночасно, 

посднуючи спiльне культурне надбання. 
27 Див. документ: European Cornmission: "Creative Content in 
а European Digital Single Market: Challenges for the Future -А 
Reflection Docurnent of DG INFSO and DG МАRКТ", 
22/10/2009. 

единий ринок для авторських та сум1жни:х 

прав». 

Фрагментацiя Внутрiшнього ринку стае 
очевидною у випадку органiзацiй 
колективного управлiння правами авторiв. 
Такi об'еднання створенi у всiх державах

членах €С з метою пiдтримки окремих 
авторiв, виконавцiв та виробникiв аудiо- та 

аудiовiзуальноi' продукцii' шляхом 
прискорення збору винагород. 

3.2. Колективне управлiння правами 
23 квiтня 201 О р. €врокомiсiя провела 

. . 
вщкрит1 слухання щодо регулювання 

колективного управлiння правами в €С. 
Мета цього слухання була дослiдити, як 

зв'язки мiж суб'ектами авторського права, 

органiзацiями колективного управлiння та 
користувачами об'ектiв авторського права 

розвивались з плином часу. Вже починаючи 

з 2005 р., коли Комiсiя опублiкувала 
Рекомендацiю з колективного 

транскордонного управлiння авторським 

правом та сумiжними правами для надання 

законних музичних послуг он-лайн 
(документ 2005/737/ЕС), вона намагалась 

прискорити зростання обсягiв законних он

лайн сервiсiв в сферi музики та захистити 

права суб'ектiв права . . 
Комiсiя оголосила28 : «Ефективний зв'язок 

мiж суб'ектами авторського права, 

менеджерами з колективного управлiння 
авторським правом та комерцiйними 
користувачами продукцii", яка захищена 

авторським правом, е надзвичайно важливою 

для розвитку творчостi митuiв. Мета слухань 
- дослiдити, як цi зв 'язки розвинулись з 

часом, та який ефект потрiбен для 

подальшого роз витку пере ваг у 

колективному управлiннi авторським правом 

та сумiжними правами». 

Можливо очiкувати, що iнтерес Koмicii' до 
прискорення поширення творiв з метою 
покращення добробуту громадян держав
членiв €С та задля збагачення культурного 

життя буде загально розвиватись i сприятиме 
унiфiкацi1 авторського права. Фрагментацiя 
Внутрiшнього ринку спричиняе iстотний 

негативний вплив на 

28 European Commission, Intemal Market and Services DG, 
Кnowledge-based Economy, Copyright, PuЬ\ic Hearing on the 
Govemance of Collective Rights Management in the EU, 
Friday, 23/04/2010, Brussels, р. 1. 
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конкурентоспроможнiсть perioнiв, порiвняно 

iз iншими великими за обсягами i цiльними 

ринками. 

3.3. Он-лайн контент 

На протязi багатьох рокiв €врокомiсiя 

переймалась необхiднiстю надати д
оступ до 

€вропейськоI культурноI спадщини 
всьому 

свiту в режимi он-лайн. Зокрема, П 

побоювання стосувались того, що 

промисловiсть менших держав-членiв €С 

може бути не здатною до конкурен
цiI в цiй 

галузi на ринку. 

Проект «EUROPEANA29», який було 

започатк0вано у 2005 р. , надае доступ до 6 

млн. файлiв, до яких входять зображення 

(малюнки, картини, карти, фотографiУ, 

зображення музейних об'ектiв), тексти 

(книги, rазети, листи, щоденники та 
архiвнi 

папери), звуковi файли (музика, тексти, взятi 

з _бобiн або плiвок, дискiв, радiо-тра
нсляцiй), 

вщео ( фiльми, репортажi з новин, 

телепередачi). EUROPEANA - це спiвпраця 

мiж унiверситетами, дослiдницькими 

iнститутами та провайдерами контенту. 

Однак, цей сайт € поки що лише прототипом, 

а запрацюе вiн у 20011 р. 

€врокомiсiя продовжуе працювати
 щодо 

захисту авто~ського права у iнформ
ацiйному 

суспiльствi.3 

16 липня 2008 р. €врокомiсiя прийняла 

Зелену книгу з авторського права у 

економiцi, заснованiй на знаниях. 
31 

Комiсiя мае на метi активiзувати 

об говорения щодо розроблення 

довгостроковоУ полiтики у сферi авт
орського 

права у знанневому суспiлъствi. 
Об'ектами 

дослiдження у Зеленiй книзi стали
 науковi 

публiкацiI, збереження в цифровому виrлядi 

€вропейськоI культурноi' спадщини,
 творiв з 

невизначеним авторством, доступ 

користувачiв до творiв, захищених 

авторським правом, спецiальнi засоби 

доступу до iнформацiйного суспiл
ьства для 

осiб з задами здоров'я. Також визначено 

теми, якi в майбутньому вимагатимуть 

окремого дослiдження: це проблем
и у сферi 

29 Див. посилання: http://www.europeana.eu/ 

foortaVaboutus.html 
Див. посилання: httpJ/ec.europa.eu/intemal market/ 

copyright/copyright-iofso/copyright-infso en.htm#cons;;-ltation 

31 European Commission: "Green Раре~ оо Copyright in the 

Кnowledge Economy", Brussels, document СОМ(2008) 446/03. 

науковоI та освiтньоУ видавничоi' дi
яльностi 

. . ' 
д1яльност1 пошукових систем, с

пецiальних 

виключень iз захисту авторського п
рава для 

бiблiотек, науковцiв та осiб з вадами 

здоров'я. 

У другiй половинi 2009 р. €врокомiсiя 

органiзувала три загальнi консультацii' та 

слухання на тему «Он-лайн контен
т» (змiст 

iнтерактивних ресурсiв), «Твори н
евiдомих 

авторiв» (Orphan Works) та «Угода кампанii' 

Google з розмiщення книг». Найважливiшi 

питания, що потребують негайного 

вирiшення, були визначенi у спiльнiй заявi 

двох Комiсарiв €С, Редiнга та Маккревоя
32 : 

«Ми також повиннi уважно придив
итись до 

системи захисту авторського прав
а, яка iснуе 

в €вропi сьогоднi. Чи вiдповiдае наявна 

система потребам цифровоi' ери? Ч
и надасть 

чинна система норм права можливiсть 

доступу споживачам по всiй €вроп
i до книг 

у цифровiй формi? Чи гарантуват
име вона 

сплату справедливоi' винагороди авторам 

творiв? Чи надасть вона можливiсть 

переводити матерiали у цифрову ф
орму по 

всiй €вропi, чи ця система залишит
ься ще 

дуже фрагментованою, вiдповiдно до 

кордонiв? Яким може бути внесок до 

розвитку цi€У системи проекту «Europeana», 

европейськоi' цифровоi' бiблiотеки, коли 

справа дiйде того, щоб вiдповiдати 
подiбним 

зусиллям з оцифровування матерiалiв на 

iнших континентах? Чи достатньо 
сучасна 

система европейського захисту ав
торських 

прав. Коли буде необхiдним пере
водити в 

цифрову форму книги з анонiмним 

авторством або видання, яю вже не 

публiкуються?». 

. Одна з найважливiших проблем у 

в1ртуальному свiтi походить з викл
ючень та 

обмежень з виключних прав, зокрема, 

захисту копiювання матерiалiв з метою i'x 

приватного використання. Стаття 5 

Директиви з авторськоrо права в 

iнформацiйному суспiльствi надае д
ержавам

членам довгий перелiк виключень та 

обмежень авторського права, яю вони 

з2 "Н с-. астав час д.!1Я ,;.,вропи перевернути нову е
лектрону 

~р1нку у сфер~ цифрових книг та авторських прав», 

Сшлъна заява Комiсарiв €С: lt is time for Europe to tum over 

а new e-leaf on digital books and copyright". Joint Statement of 

Е~ Commissioners Rediog and McCreevy оп the occasion of 

th1s week's Google Books meetings in Brussels, 07/09/2009, 

document МЕМО/09/376. 
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можуть дозволити для застосування. Iстотнi 
розбiжностi у нацiональному законодавствi 
держав спричиняють складнощi для роботи 
провайдерiв у створеннi пропозицiй 

споживачам, якi були б единими для 
громадян всiх держав-членiв €С. Можливо 

очiкувати, що майбутня дискусiя з цього 

приводу буде дуже жвавою. 

4. Контрафактна та пiратська 

продукцiя 

4.1. €вропейська обсерваторiя зi 
спостереження за обiгом контрафактно'i та 

пiратсько1 продукцi1 

У квiтнi 2009 р. €вропейська комiсiя 
запровадила €вропейську обсерваторiю зi 
спостереженням за оббiгом контрафактно'i та 

пiратсько1 продукцi'i. 33 Контрафактна та 
пiратська продукцiя порушуе права IВ, 
зокрема, на такi об'екти як авторське право, 

торговельнi марки, промисловi зразки, 

патенти, перетворюючись на iстотну 
проблему для економiки та суспiльного 

житгя €С. Контрафактна та пiратська 

продукцiя мае спустошливий вплив на 
економiку, включаючи процес створення 

рабочих мiсць, охорону здоров'я та безпеку 
громадян. Споживачi, органи управлiння, 
пред ставники промисловостi повиннi 
спiвпрацювати активно, щоб розробити новi, 

бiльш винахiдливi та ефективнi методи 

подолання цих проблем. З метою 

заохочення спiвпрацi в €вропейськiй комiсi1 
було створено €вропейську органiзацiю зi 
спостереження за обiгом контрафактно'i та 

пiратсько'i продукцi'i, яка слугуе 

платформою для спiльних зусиль в €С для 
обмiну досвiдом та ресурсами для зiбрання, 

монiторинrу та повiдомлення важливо'i 

iнформацii', а також для обмiну досвiдом 
щодо успiшних практик захисту прав. Ця 
орrаюзащя також функцiонуе як 

центральний ресурс · для зiбрання, 
монiторингу та звiтування щодо важливоi' 

iнформацii', яка поглибить знания щодо 
феномену iснування контрафактно1 та 

пiратсько'i продукцi'i, це дозволить 
досяrнути мети о хорони прав 

iнтелектуально'i власностi. 

33 !нформацiю щодо Opraнiзaцii" зi спостереження за обirом 
контрафактноi" та пiратськоi" продукцii" див.: 
http://ec.europa.eu/intemal_ market/iprenforcement/observatory/ 
index_en.htm. 

4.2. Торrовельна угода проти поширення 
контрафактно'i продукцi'i (АСТА)) 

Торговельна угода проти поширення 

контрафактно'i продукцi'i (The Anti
Counterfeiting Trade Agreement (АСТА)34 -
проект багатосторонньо'i торговельноi' угоди, 

яка сприятиме суворiй охоронi прав 
iнтелектуально'i власностi у тому, що 
стосуеться дiяльностi в lнтернет та торгiвлi 
товарами, що базуються на iнформацi'i. На 
думку €врокомiсi'i проект угоди свiдчить, що 
загальна мета АСТ А поляrае в тому, щоб 
запобirати правопорушенням у сферi прав 
IВ, якi здiйснюються у великому масштабi i 
мають iстотний економiчний вплив. АСТ А в 
жодному разi не спричинить обмеження 

громадських свобод та посяrання на права 

споживачiв. 35 

Еврокомiсiя пояснюе цена своему сайтi:36 

"Мета €С та партнерiв по АСТ А - отримати 

баrатосторонню угоду, яка покращуватиме 

мiжнароднi стандарти захисту прав 1В задля 
бiльш ефективно'i боротьби з торriвлею 

контрафактною та пiратською продукцiею. 
Цю мету плануеться досягнути шляхом 

найважливiших складових угоди АСТ А: 
1. мiжнародна спiвпраця; 
2. практика захисту прав; та 
3. правова структура. 

Текст проекту Угоди мае наступний змiст: 

Положения: 

• Мiжнародна спiвпраця сторiн угоди -
це ключовий компонент угоди, 

включаючи поширення iнформацii" та 

спiвпрацю м1ж правозахисними 

органами, включаючи митницю та 

iншi вiдповiднi агентства. Майбутнi 

положения угоди стосуватимуться 

наступних питань: 

о Розбудова концепцiй 
правоздатностi та надання 

технiчноi' допомоги у rалузi 

~iдвищення рiвня схорони; 

о Мiжнародна спiвпраця м1ж 

правозахисними орrанiзацiями. 

34 Копiю консолiдованоrо тексту (18/01/2010) див: 
http://en.swpat.org/wiuki/201001 _ acta. pdf _as _ text 
35 Iнформацiя щодо €врокомiсii", торriвлi, iнтелектуально1 
влзсностi, боротьби з пiратством: 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade
topics/intel\ectual-property/anti-counterfeiting/ 
36 Див. попередне посилання. 

51 



• Практика правозастосування: 

Необхiдно встановити практику 

правозастосування, яка сприятиме 

сильному захисту прав IВ у 

координацiI з суб 'ектами права та 

торговелъними партнерами. Такi 

«кращi приклади» пiдтримуватимутъ 
застосування вiдповiдних правових 

актiв, як це зазначено у рамкових 
документах. 

Сфери застосування можуть бути 
наступнi: 

о Офiцiйнi чи 

приватнi/публiчнi 

групи, 

неофiцiйнi 

дорадчi 

о Прискорення спецiалiзованоI 

експертизи у сферi прав IВ в 
рамках структур и, яка 

забезпечуе охорону прав та 

ефективний розгляд справ у сiй 
сферi, 

о Заходи з пiдвищення 

громадськоI обiзнаностi щодо 

важливостi захисту прав IВ та 

негативного впливу порушень 

прав IВ. 

• Правова структура: Необхiдно мати 
струнку та сучасну правову структуру 

задля того, щоб правозастосовч1 

органи, судова влада, окремi 

громадяни володiли найбiльш 

сучасними засобами боротъби 1з 

виробниками контрафактноI та 

пiратськоI продукцiI та притягнення 
Ух до вiдповiдальностi. Сфери дiI 

майбутнiх положень угоди 

включатимуть в себе: 

о Митнi засоби 
о Цивiльний захист 

о Кримiнально-правовий захист 

о Боротьбу iз пiратством щодо 
оптичних дискiв 

о Поширення через Iнтернет та 

застосування iнформацiйних 
технологiй 

Пiсля передачi проекту У годи до 

€вропарламенту, було вирiшено, що не 
дотримано вiдповiдних повноважень 
Парламенту. 10 березня 2010 р. 

€вропарламент прийняв резолюцiю щодо 
прозоростi та сучасного стану дiй в 

переговорах по АСТ А. 37 Резолюцiя зазначае 
наступне: 

"€вропейський парламент( ... ) 
1. наголошуе, що, починаючи з 01.12.2009 
Комiсiя зобов' язана iнформувати Парламент 
негайно та у повному обсязi на всiх етапах 

мiжнародних переговорiв; 

2. виражае свое занепокоення щодо 

недостатньоI прозоростi процесу переговорiв 
по Угодi АСТ А, наявностi протирiч мiж цим 

процесом та духом TFEU; глибоко 

стурбований тим, що до початку переговорiв 
по Угодi АСТА не було встановлено жодноУ 
правовоУ основи для цього, i що не було 
передбачено отримання парламентського 
дозволу для початку цих переговор1в; 

3. звертасrься до €врокомiсiУ та Ради €С 
надати право доступу громадськостi та 

Парламенту до iнформацiI щодо тексту та 
висновкiв по угодi АСТ А, у вiдповiдностi з 
Угодою та Регламентом № l 049/2001 вiд 

30.05.2001 стосовно суспiльного доступу до 
документiв €вропейського парламенту, Ради 
€С та Koмici1 €С". 

5. Висновки 
Як зазначалось, фрагментацiя 

Внутрiшнього ринку може мати серйознi 
негативнi анти-продуктивнi наслiдки для €С. 
Зокрема, це особливо стосусrься патентного 
права та авторського права, щодо яких 

витрати з пiдтримки нацiональних систем та 

единоУ системи для всього Спiвтовариства 

можутъ бути непомiрно великими. Можливо 
навести такий приклад: у випадку 

мiжнародного спiльного виробництва фiльму 
кампанiями з кiлькох держав-членiв €С, 
юристи з кожноI краiни надаютъ своУ 

консультацiйнi послуги. Може, це i е 

позитивним для юрист1в, але значно 

пiдвищуе витрати на виробництво. Якби 

iснувала едина система захисту авторськог.о 
права, як в США, то тодi виробники могли 

би обiйтись послугами лише одного юриста. 
Якщо украУнська кампанiя володiе патентами 
кiлькох держав-членiв €С, якi пiдтримуе 
фiлiал в однiй державi, то тодi вона може 
бути змушеною судитись iз однiею особою, 
яка порушила права на патент, в ус1х 

37 European Parliament, resolution of 10/03/2010 on the 
transparency and state of play of the АСТ А negotiations, 
document Р7_ТА(2010)0058. 
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державах-членах €С, де е дiйсними щ 
патенти, i наймати юристiв в кожнiй цiй 
державi вiдповiдно. Якби iснував единий 

патент Спiвтовариства, то тодi вистачило би 
проведения единоi' процедури iз вiдновления 

порушених прав з единим юристом. 

Цi приклади свiдчать, що низький рiвень 
rармонiзацii' законодавства у сферi 1В в €С 
не матиме результатiв. Замiсть цього, 

rармонiзацiя може мати зворотнiй ефект 
ускладнения ситуацil, оскiльки 
пiдтримуватиме дублювания правовоi' 

. . . 
· структури: перша - на нацюнальному р1вю, 

друга - на рiвнi €С. Вiдтак, рацiональний 

правовий аналiз може свiдчити на користь 
тенденцii' з унiфiкацii' права 1В в €С. Цi 
фактичнi зрушения можуть ускладнити 

завдання для У краi'ни щодо гармонiзацii' i"i 

законодавства iз правом €С. Але сучасний 
процес в €С вiдкривае цiкаве рiзноманiття 
поглядiв та переконань. Цей процес е 
типовим для €вропи, i я переконаний у тому, 
що в результатi буде створено розвинену 

систему захисту IВ, яка реагуватиме на 

потреби громадян та промисловостi, орrанiв 
влади та держав-членiв €С, а також i держав, 
якi спiвробiтничають з €С. Цi новi 
структури, наприклад, Суд у справах по 

€вропейському патенту та патенту €С 
(European and European Union Patent's Court 
(EEUPC)) може запропонувати для Укра1ни 
можливост1 у спiвпрацi, якi прискорять 

отримания доступу 11 винахщниюв та 

промисловцiв до ринку Спiвтовариства та 

сприятимуть iнвестуванню €С в економiку 

Украi'ни. 

УНIФIКАЦIЯ ПРАВОВОГО РЕГУ ЛЮВАННЯ ДОГОВОРIВ 
НА ПЕРЕДА ЧУ МАЙНОВИХ ПРАВ 

ШишкаР.Б. 

доктор юрuдuчних наук, професор, завiдуючuй кафедрою 
господарського права i процесу МФЮА 

При вирiшеннi теоретичноi' проблеми 

вибору механiзму передачi майнових прав 
iнтелектуальноУ власностi слiд зважати на 

йоrо економiчну (комерцiалiзацiю 

iнтелектуальноi' власностi) та юридичну 
(оформления вiдносин якi виникають при 

комерцiалiзацil) складовi а також тi процеси, 

якi протiкають в економiцi та правi на 
заrальному та локальному р1виях. 

Iнтерес до проблеми охорони прав 

iнтелектуальноi' власностi зокрема 

авторських прав не випадковий. Це 
проявлясrься в наступних тенденцiях: 1) 
iнтелектуалiзацii' товару та зростання попиту 

на i'x нocii'; 2) посиленнi авторсько-правовоi' 
охорони, яке поеднуеться з послаблениям 

о хорони окремих авторських 

правомочностей особливо пщ впливом 

rлобальноi' системи Iнтернет та розширеного 
тлумачення права на iнформацiю; 3) 
розповсюджения правовоi' охорони на новi 
об'екти, якi не е результатами творчоi' 

дiяльностi (нетворчi бази даних, технiчнi 
засоби захисту авторського права); 4) 
звужения можливостей застосувания 

Qбмежень авторських прав та i'x пiдмiна 

укладениям 

збiльшениям 

лiцензiйних угод; 

кiлькостi порушень 

4) 
прав 

iнтелектуальноУ власносп зростання 

кiлькостi справ про захист порушених прав; 

5) необхiднiстю вирiшения глобального для 
права iнтелектуальноi' власностi питания про 

кодифiкацiю законодавства чи остаточну 

вiдмову вiд такоi'; 6) визначення правового 
механiзму уступки (передачi) майнових прав. 

В правi наразi протiкають процеси 

унiверсалiзацii' правового регулювання 

вiдносин, зокрема приватних та насамперед 

договiрних, що проявилось у Принципах 

европейського контрактного права та iнших 
конвенцiях у сферi договiрного права. 
Договiрне право основна частина 

майбутнього Цивiльного кодексу ее, який 
розроблясrься уже тривалий час. Украi'ни як 
i бiльшiсть краi'н не можу пройти мимо цих 
процесiв i активно приймае в них участь 
хоча б в рамках Закону Украi'ни «Про 
Загальнодержавну програму адаптацii' 
законодавства У краi'ни до законодавства 

€вропейського Союзу», обговореннi 
загальних пiдходiв до моделювания системи 
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