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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
На сьогодні розвиток інноваційних галузей економіки є одним із
найважливіших факторів забезпечення ефективного економічного розвитку
країни. Галузь інформаційних технологій є прикладом успішного створення
силами приватного капіталу нової і конкурентоздатної на міжнародних ринках
галузі економіки. В Україні зареєстровано близько 1000 компаній, що системно
працюють в секторі розробки програмної продукції. Сектор розробки
програмної продукції відіграє виключну роль в розвитку галузі інформаційних
технологій і має найбільш стрімкі темпи зростання експорту (до 20% на рік).
Об’єми експорту української ІТ продукції та послуг (ІТ - аутсорсинг) в 2012
році перевищили 1,5 млрд. доларів США. За цими показниками Україна
входить в п’ятірку світових країн-лідерів в галузі розробки програмного
забезпечення.
Головною проблемою залишається недосконалість нормативно-правового
регулювання відносин в мережі «Інтеренет». Так як це не лише негативно
впливає на розвиток і становлення нашої держави як правової держави, але і
підриває авторитет України у міжнародній спільноті і як наслідок у 2013 році
Україна отримала статус «PriorityForeignCountry», що вказує на найвищий
рівень піратства в країні, згідно звіту Special 301 Міжнародного альянсу
інтелектуальної власності, але і спричиняє порушення авторських та суміжних
прав громадян України.
У «Всесвітній павутині» функціонують безліч інтернет сайтів, що в свою
чергу потребуює нормативного врегулювання. Так як проблеми починаються
ще зі створення сайту, коли особа повинна обрати спосіб захисту свого сайту та
чітко уявляти яким чином держава забезпечить охорону її законних прав
гарантованих Конституцією України. У Наказі Державного комітету
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного
комітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 року № 327/225.
визначено поняття веб-сайту: це сукупність програмних та апаратних засобів з
унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що
перебувають у розпорядженні певного суб’єкта і забезпечують доступ
юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші
інформаційні послуги через мережу Інтернет. З однієї сторони охороні
підлягають права автора на сайт в цілому, як на об’єкт авторського права, в
якому структурними елементами форми є різні окремі об’єкти авторського
права, включаючи такі елементи як: унікальна адреса (доменне ім’я,) яке
використовується для ідентифікації ресурсів інформації та адресації запитів в

Інтернеті; контент; програмні засоби за допомогою яких створено веб-сайт,
причому тут виникають питання щодо охорони комп’ютерної програми як
окремого об’єкта авторського права. З іншої сторони на Інтернет-сайт можливо
отримати патент як на конструктивне або технологічне рішення, якщо таке
рішення може бути охороноспроможним.
Гостро стоїть питання щодо притягнення до відповідальності осіб винних
у порушенні прав інтелектуальної власності в онлайні. Таким чином ми можемо
звернутися до власника Інтернет ресурсу (доменного імені) і вимагати
припинення порушених прав, і спробувати через нього відшукати порушника
для врегулювання спору в досудовому порядку, так як судова тяганина займе
багато часу та коштів. Це в свою чергу ще одна велика проблема, бо відсутність
у суддів спеціальних знань та відповідної кваліфікації у цих питаннях аж ніяк
не сприяють всебічному і об’єктивному розгляду справи. Звичайно, на
законодавчому рівні є спроби врегулювання цього питання, зокрема, введення
поняття інформаційної безпеки в Законі України «Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», на міжнародному
рівні, було прийнято Конвенцію про кіберзлочинність від 23.11.2001 року,
ратифіковану Верховною Радою України. Ця Конвенція вперше на
міжнародному рівні класифікувала злочини, скоювані з використанням
інформаційних комп’ютерних систем.Крім того, на даний момент до Верховної
Ради України поданопроект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі
Інтернет», що зараз підлягає обговоренню. І це є дуже важливо, так як у цьому
проекті вперше пропонується на законодавчому рівні затвердити механізми
захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Як висновок хотілося
б зазначити, що в епоху інформаційних технологій маємо докладати зусиль та
приймати участь в обговореннях законодавчих ініціатив, адже кому як не нам
юристам, знати всі нюанси захисту наших прав.
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