
27 липня 2016 року Прем'єр-міністру України 
Гройсману Володимиру Борисовичу
вул. Грушевського, 12/2
м. Київ
01008

Шановний Володимире Борисовичу!

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів  України щодо захисту авторського права і  суміжних прав у мережі  Інтернет” (реєстр.  №4629 від
10.05.2016), внесений Кабінетом Міністрів України.

Прийняття  цього  законопроекту  може  призвести  до  порушення  прав  людини  в  Інтернеті  та
викликати  дуже негативну  реакцію інтернет-спільноти,  адже за законопроектом,  будь-яка особа  (або
недобросовісна  фірма-“одноденка”),  може  подати  на  власника  сайту  необґрунтовану  заяву  з  вимогою
видалення інформації або заборони доступу до неї. При цьому, заявнику достатньо буде “стверджувати” про
наявність майнових прав на об'єкт авторського права, не надаючи жодних доказів. На підставі цієї заяви
постачальник послуг хостингу повинен буде блокувати сайт на 10 днів без рішення суду. Ухвалення цього
законопроекту  надасть  будь-яким  особам  (в  тому  числі  конкурентам  в  діловій  та  політичній  сферах)
інструмент для провокацій і зловживань, створить умови для хаосу і колапсу в сфері інтернету і призведе до
колосального напруження в суспільстві і невдоволення діяльності влади, як це вже було з відкликаним з
парламенту США законопроектом SOPA (Stop Online Piracy Act) від 26 жовтня 2011 року.

04.03.2015 р. Кабінет Міністрів України видав Розпорядження № 164-р “Про схвалення розроблених
Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС” згідно
з яким повинні імплементуватися, зокрема, Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від
29 квітня 2004 р.  “Про захист прав інтелектуальної власності” та  Директива 2001/29/ЄС Європейського
Парламенту  та  Ради  від  22  травня  2001  р.  “Про  гармонізацію  певних  аспектів  авторського  права  та
суміжних прав у інформаційному суспільстві”.

У  статті  9  Директиви  2004/48/ЄС  зазначено,  зокрема,  наступне:  “Судові  органи на  прохання
заявника  можуть  ...  накладати  на  передбачуваного  порушника  судову  заборону,  розрахований  на
запобігання  будь-якого  неминучого  порушення  прав  на  інтелектуальну  власність  ...; судову  заборону
також може бути накладено при тих же умовах на посередників ... приписи проти посередників, чиїми
послугами користуються треті особи в порушення авторських або суміжних прав, підпадають під дію
Директиви 2001/29 /ЄС”.

У статті  7  Директиви  2004/48/ЄС зазначена  вимога  “... щоб  ще  до початку  розгляду  справи  по
суті компетентні  судові  органи могли  за  заявою сторони,  яка  представила  досить  наявних  доказів  у
обгрунтування своїх вимог, що її право на інтелектуальну власність було або буде порушено,  наказати
введення  швидких  і  ефективних  тимчасових  заходів для  збереження  відповідних  доказів  щодо
передбачуваного порушення ...”

У п.59 Директиви 2001/29/ЄС, на яку посилається також й Директива 2004/48/ЄС, зазначено, що
“ ... суб’єкти прав повинні мати можливість вимагати судової заборони проти посередника, який передає
мережею  порушення,  здійснене  третьою  стороною  проти  захищеного  твору  або  іншого  захищеного
об’єкта ...”

Тобто  всі  заборони,  обмеження,  приписи,  у  т.ч.  застосування  тимчасових  заходів  мають
здійснюватись компетентним судом.

Оскільки  Міністерство  економічного  розвитку  і  торгівлі  розробило  плани  імплементації  деяких
актів  законодавства  ЄС,  а  Кабінет  Міністрів  України  ці  плани  затвердив,  ми  маємо очікувати,  що  при
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поданні законопроектів від Кабінету Міністрів України відповідні Директиви Європейського Парламенту та
Ради будуть враховані.

Щодо необхідності внесення правок до законопроекту №4629 (що будь-яке примусове видалення
або унеможливлення доступу до інформації має відбуватись виключно на підставі рішення суду, у
тому  числі  в  порядку  забезпечення  позову, вжиття  запобіжних  заходів)  на  Ваше  ім'я  було  подане
Спільне звернення 16-ти всеукраїнських громадських організацій від 09.06.2016 року (подано в Кабінет
Міністрів 15.06.2016, зареєстровано 16.06.2016, реєстр. №22256/0/1-15, копія додається).

На підтримку зазначеного Спільного звернення висловились також деякі народні депутати України,
зокрема  -  Голова  Комітету з  питань  інформатизації  та  зв'язку О.І.Данченко,  Голова  Комітету з  питань
правової  політики  та  правосуддя  Р.П.Князевич,  народний  депутат  А.В.Бабак,  народний  депутат
В.М.Литвин,  народний  депутат  В.М.Купрій,  народний  депутат  Д.Є.Добродомов,  народний  депутат
О.В.Герега, народний депутат В.В.Сидорчук та інші (копії відповідей додаються).

На  виконання  Вашого доручення  щодо розгляду зазначеного Спільного звернення,  Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України надало відповіді вих.№ 2301-01/21391-07 та вих.№ 2301-01/21392-
07 від 13.07.2016 (копії додаються), згідно з якими - “У зв'язку з формуванням нового складу Уряду проект
Закону  повторно  внесено  на  розгляд  до  Верховної  Ради  України”.  Також,  у  відповідях  Міністерства
економічного  розвитку  і  торгівлі  України  зазначено,  що  “доопрацювання  вказаного  законопроекту
можливе під  час супроводження у  Верховній Раді  позиції  Кабінету Міністрів  уповноваженою особою.
Беручи  до  уваги  вищевикладене,  інформуємо,  що  висловлені  у  вашому  зверненні  зауваження  будуть
розглянуті при підготовці  пропозиції  та поправок до законопроекту у порядку, встановленому чинним
законодавством України.”

Тобто у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України є розуміння того, що законопроект
№4629 в такому вигляді не повинен бути прийнятий та потребує правок й, таким чином, МЕРТ має підт-
римувати  позицію,  викладену  у  Спільному зверненні  16-ти  всеукраїнських  громадських  організацій  та
норми права ЄС.

Але є певні процедурні перепони - Регламент не допускає власне правок до цього законопроекту на
даному етапі. 

З огляду на зазначене та від імені 16-ти всеукраїнських громадських організацій, які подали Спільне
звернення від 09.06.2016 року, просимо Вас відкликати законопроект №4629 та подати законопроект на
заміну (проект додається), який враховує  пропозиції, наведені у Спільному зверненні 16-ти громадських
організацій та норми права ЕС що до дієвого захисту інтелектуальної власності.

Додатки:

1. Копія Спільного звернення 16-ти всеукраїнських громадських організацій від 09.06.2016 року.

2. Копії відповідей народних депутатів на Спільного звернення.

3. Копії  відповідей Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вих.№ 2301-01/21391-07 та
вих.№ 2301-01/21392-07 від 13.07.2016 07.13.2016.

4.  Законопроект (на заміну)  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту
авторського права  і  суміжних  прав  у  мережі  Інтернет”  з  відповідними  додатками  (Порівняльна
таблиця та Пояснювальна записка).

З повагою

Асоціація “Незалежні регіональні видавці України” Човган О.Ю.

Національна спілка журналістів України Томіленко С.А.

Українська Асоціація видавців періодичної преси Погорелов О.В.

Контактна особа: Олександр Човган,
oleksandr.chovhan.airpu@gmail.com,  Київ, Хрещатик, 26, +38 (067) 430-22-27
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