
Голові Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти

Гриневич Лілії Михайлівні

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
врегулювання питань авторського права і
суміжних прав» (реєстр. № 0902 від 12.12.2012)

Шановна Ліліє Михайлівно!

Інтернет Асоціація України, яка об'єднує понад 130 підприємств сфери
інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та
звертається з наступним.

Верховною Радою України VI скликання 01.02.2011 р. було прийнято в першому
чиганні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» від 15.6.2010 реєстр. №
6523.

Відповідно до ст. 106 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» на
розгляд Верховної Ради України сьомого скликання подано проект Закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і
суміжних прав» (реєстр. №6523 від 15.06.2010), розгляд якого не було завершено
прийняттям остаточного рішення щодо нього Верховною Радою України попереднього
скликання. Даний документ було зареєстровано за реєстр. № 0902 від 12.12.2012 (Далі -
Законопроект).

Представники інститутів громадянського суспільства, які репрезентують різні галузі
економіки України, а також організацій, які представляють інтереси суб'єктів авторського
права і суміжних прав, сприйняли даний Законопроект вкрай негативно і неодноразово
протягом 2010-2012 років наголошували та тому, що він створює умови для захисту
вузьковідомчих інтересів посередників на ринку інтелектуальної власності, а саме
уповноважених організацій колективного управління, за рахунок власників авторських
прав та інших суб'єктів господарювання та суспільства у цілому, та звертали увагу на тій
значній шкоді, яку принесе державі прийняття даного Законопроекту.

Зокрема, як зазначено у Відкритому листі Асоціації підприємств інформаційних
технологій України (АПІТУ), Асоціації правовласників і постачальників контенту (АППК),
Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД), Індустріального Телевізійного
Комітету (ІТК), Інтернет Асоціації України (ІнАУ), Українського союзу промисловців та
підприємців (УСПП) та ТОВ «Індормедіа» Голові Верховної Ради України від 21.12.2011
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Комітету (ІТК), Інтернет Асоціації України (ІнАУ), Українського союзу промисловців та
підприємців (УСПП) та ТОВ «Індормедіа» Голові Верховної Ради України від 21.12.2011
р. (див (www.inau.org.ua/52.3931.0.0.1.0) прийняття вищевказаного Законопроекту
призведе до таких негативних наслідків, як:

• позбавлення суб'єктів авторського права і суміжних прав (авторів, виконавців, виробників
фонограм та правовласників) можливості безпосередньо розпоряджатися результатами
власної творчої праці, тобто самостійно дозволяти використання своїх творів, виконань,
фонограм та отримувати за це винагороду (роялті), що є грубим порушенням їх прав та
законних інтересів, передбачених Конституцією України та міжнародними актами у цій
сфері;

• узурпації повноважень на збір винагороди за використання об'єктівавторського права і
суміжних прав посередниками - приватними організаціями колективного управління
(УОКУ), яких визначає держава в особі Державної служби інтелектуальної власності
України (далі ДСІВУ), що призведе до монополії у цій сфері (згідно із чинними
положеннями Закону України "Про авторське право і суміжні права" на діяльність УОКУ
не поширюється антимонопольне законодавство України);

• поглиблення корупційних явищ та розкрадання коштів авторів, виконавців, виробників
фонограм та інших правовласників уповноваженими організаціями колективного
управління;

• позбавлення авторів, виконавців, виробників фонограм та інших правовласників права
впливати на діяльність посередників, а саме забороняти їм надавати дозволи та одержувати
кошти за використання їх творів, виконань та фонограм

• створення загрози свободі слова, оскільки положеннями законопроекту на
провайдера/оператора телекомунікацій покладається обов'язок у позасудовому порядку за
зверненням суб'єкта авторського права та суміжних прав вживати визначених останнім
заходів щодо попередження визначеної суб'єктом авторського права винної особи та
припинення доступу до мережі Інтернет або припинення надання послуг з розміщення
Інтернет-сайту на обладнанні провайдера;

• створення умов для порушення конституційних прав громадян, надаючи правоохоронні
функції невідповідній структурі - провайдеру/оператору телекомунікацій;

• впровадження фактично нового податку на інформаційні носії (ст.42 законопроекту);

• застосування солідарної відповідальності за порушення законодавства про авторське право
добросовісною третьою стороною, що прямо суперечить міжнародному законодавству;

• збільшення фінансового навантаження як на виробників та імпортерів
високотехнологічного обладнання, так і на кінцевих його споживачів.
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У цьому та в ряді інших листів та звернень Інтернет Асоціації України та інших
провідних вітчизняних інститутів громадянського суспільства щодо Законопроекту, а
також у резолюціях та висновках цілого ряду конференцій, круглих столів та обговорень з
даного питання за участю державних інституцій України та неурядових структур, в тому
числі міжнародних, сформувався висновок щодо невідповідності даного Законопроекту
вимогам сьогодення, курсу Президента України щодо дерегуляції різних сфер суспільного
життя та щодо загрози виникнення суттєвих перешкод подальшому розвитку вітчизняного
інформаційного простору в разі його прийняття.

Враховуючи викладене, звертаємось до Вас з проханням при розгляді даного
Законопроекту на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
сформувати пропозицію у вигляді проекту Постанови Верховної Ради України про
зняття з розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і
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суміжних прав» (реєстр. № 0902 від 12.12.2012) як такого, що суперечить
декларованим цілям та містить суттєві загрози подальшому розвитку вітчизняного
інформаційного простору.

Також просимо Вас запросити на засідання Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти, на якому буде розглядатися даний Законопроект, представників
Інтернет Асоціації України та представників інших інститутів громадянського суспільства.
Будемо вдячні за запрошення представників Інтернет Асоціації України на зустріч, в ході
якої ми змогли би надати більш детальну інформацію у даному питанні.

З повагою,

Голова Правління
Інтернет Асоціації України С. Бойко


