
Глава 39  Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 

  

1. Поняття винаходу, корисної моделі і промислового зразка

  

1.  Винахід, корисна модель і промисловий зразок — це основні об'єкти права
промислової власності, яка є результатом науково-технічної діяльності. У свою чергу
діяльність є основною рушійною силою, яка рухає науково-технічний прогрес будь-якого
суспільства. Рівень науково-технічного прогресу зумовлює відповідний рівень передусім
виробництва та іншої доцільної суспільно корисної діяльності, Тому усі країни світу
докладають можливих зусиль для прискорення науково-технічного прогресу, без якого
неможливий будь-який інший, у тому числі соціально-економічний прогрес.

  

Рівень науково-технічної діяльності певною мірою зумовлює рівень
соціально-економічного розвитку суспільства. Вищим рівнем науково-технічної творчості
є винаходи, корисні моделі і промислові зразки та інші науково-технічні досягнення. У
свою чергу рівень науково-технічної творчості зумовлюється рівнем наукової діяльності:
чим вище наукова активність та її результати, тим успішніша науково-технічна творчість.
Із самої назви цієї діяльності випливає, що це — сфера техніки і технологій.

  

2. Винаходи — це технічні рішення будь-яких проблем будь-якої галузі суспільно корисної
діяльності, які є новими, мають винахідницький рівень і придатні для промислового
використання.Об'єктами винаходу можуть бути продукт (пристрій, речовина,штам
мікроорганізму, культура клітин, рослин і тварин тощо),спосіб; застосування раніше
відомого продукту чи способу за новим призначенням. Результатами винахідницької
діяльності найчастіше є істотне удосконалення та створення нової техніки, новітехнології,
нові матеріали, а також застосування відомого винаходу за новим призначенням.

  

Результат науково-технічної творчості визнається винаходом на підставі відповідної
кваліфікації заявленої пропозиції уповноваженим державним органом у складі Міносвіти
(Установою).

  

Для визнання заявленої пропозиції винаходом вона повинна мати світову новизну, тобто
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ніде в світі такого рішення ще не було. Новизна пропозиції перевіряється за всіма
доступними джерелами Інформації. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною
рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі
до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, — до дати її
пріоритету.

  

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (в тому
числі й міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку
було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлений пріоритет, то дата
пріоритету) передує тій даті, яка зазначена вище.

  

На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття
інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи
опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до
Установи або, якщо заявлено пріоритет — до дати її пріоритету.

  

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не
випливає явно із рівня техніки.

  

Винахід визнається промислово придатним, якщо його можна використати у
промисловості або в будь-якій Іншій суспільно корисній діяльності.

  

Не визнаються винаходами: наукові відкриття, наукові теорії та математичні методи;
методи організації та управління господарством; плани, умовні позначення, розклади,
правила; методи виконання розумових операцій; комп'ютерні програми; результати
художнього конструювання; компонування інтегральних мікросхем, сорти рослин і
породи тварин тощо.

  

3. Корисна модель — це конструктивне виконання пристрою, яке характеризується явно
вираженими просторовими формами. Така форма повинна характеризуватися не лише
наявністю елементів і зв'язків між ними, а й формою виконання цих елементів, їх певним
взаємним розташуванням. Якщо винахід містить сутність заявленої пропозиції, то корисна
модель — втілення цієї сутності в просторі. Корисна модель може стосуватися лише
пристрою. Якщо порівняти корисну модель з промисловим зразком, то неважко помітити,
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що промисловий зразок є зовнішньою формою промислового виробу(пристрою). Корисна
модель — це внутрішнє розташування елементів, з яких складається сам пристрій, та
зв'язок між ними.

  

Корисна модель — це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам
патентоздатності, тобто є новим і промислово придатним.

  

Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень
техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до подання заявки.
На новизну корисної моделі також не впливає розкриття інформації про неї протягом 12
місяців до подання заявки до Установи.

  

Корисна модель визнається промислово придатною, якщо вона може бути використана в
будь-якій галузі суспільно корисної діяльності.

  

4. Промисловий зразок — це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його
зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом. Промисловий зразок
відповідає умовам патентоздатності, якщо він новий І промислово придатний. Він
визнається новим, коли сукупність його суттєвих ознак не стала загальновідомою до
подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет — до дати її пріоритету. Крім
того, в процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх
заявок,що надійшли до Установи. Розкриття інформації про промисловий зразок за 6
місяців до подання заявки не впливає на його новизну.

  

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх
поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу, призначені для
задоволення естетичних та ергономічних потреб.

  

Правова охорона промислових зразків не поширюється на:

  

1)  об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), гідротехнічні, помислові та інші
стаціонарні споруди;
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2)  друковану продукцію як таку;

  

3)  об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин
тощо.

  

Правова охорона надається винаходам, корисним моделям, промисловим зразкам, що не
суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.

  

 

  

2. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і
промислові зразки

  

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні  моделі і  промислові
зразки є передусім їх безпосередні творці — винахідники і автори промислових зразків.
Ними можуть бути лише фізичні особи незалежно від віку.

  

Досить солідну групу суб'єктів інтелектуально-правових відносин становлять заявники
зазначених об'єктів. Ними можуть бути як самі творці — первинні суб'єкти, так й Інші
фізичні і юридичні особи, які правом на подання заявки наділені за законом або воно
перейшло до них на підставі договору чи закону. Заявниками передусім є роботодавці.

  

2. Винахідник і автор промислового зразка, які працюють у роботодавця за трудовим
договором, подають роботодавцю письмове повідомлення про створений ними
службовий винахід, корисну модель чи промисловий зразок, що достатньо ясно І повно
розкриває сутність винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.

  

Роботодавець повинен протягом 4 місяців від дати одержання від винахідника чи автора
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промислового зразка повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи
передати право іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу,
корисної моделі як конфіденційної інформації.

  

Якщо роботодавець не виконає зазначених вимог в установлений строк, то право на
одержання патенту на службовий винахід, корисну модель чи промисловий зразок
переходить до винахідника чи автора промислового зразка або до їх правонаступників.

  

Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу і
корисної моделі як конфіденційної інформації у разі їх невикористання не повинен
перевищувати 4 років. Інакше право на одержання патенту на службовий винахід,
корисну модель чи промисловий зразок переходить до винахідника, автора
промислового зразка чи їх правонаступників.

  

3. Отже, суб'єктами права інтелектуальної власності на зазначені об'єкти можуть стати
правонаступники за договором. Винахідники і автори промислових зразків можуть
поступитися своїм правом Іншим особам, що оформляється відповідним договором.

  

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель І промисловий
зразок можуть стати спадкоємці автора промислового зразка як за законом, так і за
заповітом.

  

  

  

3. Зміст права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий
зразок

  

1.  Суб'єктивні права на зазначені об'єкти також поділяються на особисті немайнові і
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майнові.

  

До особистих немайнових прав на винаходи, корисні моделі належать право авторства
та право на присвоєння винаходу чи корисній моделі свого імені. Закон не містить
перешкод для присвоєння цим об'єктам спеціальної назви.

  

До особистих немайнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і
промислові зразки належить ще низка інших зазначених прав.

  

2.   Основними є майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та
промислові зразки. ЦК не визнає правовласності на винаходи, корисні моделі і
промислові зразки, а лише право інтелектуальної власності, не розкриваючи цього
поняття. Відповідно до Конституції названі суб'єкти мають право володіти,користуватися
і розпоряджатися зазначеними об'єктами. Проте ЦК поділяє майнові права винахідників і
авторів промислових зразків на просто майнові права інтелектуальної власності і
виключні майнові права інтелектуальної власності.

  

3.   Майновими правами визнаються право на використання винаходу, корисної моделі і
промислового зразка та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.

  

Винахідники та автори промислових зразків мають право використовувати свої
винаходи, корисні моделі і промислові зразки на свій розсуд, але щоб таке використання
не завдавало шкоди інтересам інших осіб.

  

Використання винаходу, корисної моделі і промислового зразка може здійснюватися
будь-яким способом, прямо не забороненим законом. Якщо будь-який із зазначених
об'єктів належить кільком особам, то право використання визначається угодою між
ними. У разі відсутності такої угоди кожний спІвволодІлець патенту може
використовувати винахід, корисну модель і промисловий зразок на свій розсуд, але
жоден із них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання цих
об'єктів та передавати право інтелектуальної власності на ці ж об'єкти іншій особі без
згоди інших співволодільців патенту.
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Винахідники і автори промислових зразків мають право на винагороду за використання
винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Розмір винагороди, порядок її
обчислення, строки та  порядок виплати визначаються угодою між сторонами.

  

До майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові
зразки належить право відчужувати зазначені об'єкти. Винаходи, корисні моделі і
промислові зразки є товаром і перебувають у вільному цивільному обігу. Стосовно них 
можна вчиняти будь-які цивільні правочини.

  

4.  До виключних прав інтелектуальної власності на винаходи,корисні моделі і промислові
зразки ЦК відносить:

  

1) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового
зразка (видавати ліцензію) іншим особам;

  

2) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної
моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

  

Використання винаходу, корисної моделі і промислового зразка іншими особами можливе
лише на підставі договору з патентоволодільцем (ліцензійного договору). За ліцензійним
договором володілець патенту (ліцензіар) передає виключне право на використання
винаходу, корисної моделі, промислового зразка іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе
зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі та здійснювати інші дії,
передбачені договором про виключну або невиключну ліцензію.

  

Право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі і
промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання, ЦК також
проголошено виключним. Відповідно до чинного законодавства України про
інтелектуальну власність патент надає право його володільцю забороняти іншим особам
використовувати винахід, корисну модель І промисловий зразок без його дозволу, за
винятком випадків, коли таке використання не визнається законодавством порушенням
прав, що надаються патентом.
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Перешкоджати неправомірному використанню винаходів, корисних моделей і
промислових зразків володільці патентів можуть лише правомірними способами.

  

5. Особисті немайнові права Інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і
промислові зразки належать лише винахідникам та авторам промислових зразків. У
передбачених законом випадках вони можуть належати й іншим особам.

  

Майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
належать тільки володільцям патентів на зазначені об'єкти, якщо інше не встановлено
договором чи законом.

  

  

  

  

4. Право використання винаходів, корисних моделей і промислових зразків без
згоди винахідників та авторів промислових зразків

  

1.   Відповідно до ЦК будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну
модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет — до дати пріоритету
заявки, в інтересахсвоєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель,
промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку до такого
використання, має право на безоплатне продовження такого використання або
використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього
користувача).

  

2.   Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи
тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства
чи ділової практики,в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий
зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання (ст.470).
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З наведеної статті ЦК випливає:

  

1)  суб'єктом права попереднього користування може бути будь-яка особа;

  

2)  ця особа добросовісно використала винахід, корисну модельчи промисловий зразок
до дати подання заявки на будь-який із цих об'єктів або, якщо було заявлено пріоритет
— до дати пріоритету;

  

3)  це право належить також і особі, яка здійснила значну і серйозну підготовку для
такого використання;

  

4)  право попереднього використання — це право на безоплатне використання;

  

5)  не право окремо від підприємства чи ділової практики, де воно діє, не може
відчужуватися.

  

Не визнається порушенням прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і
промисловий зразок, що випливають Із патенту, їх використання:

  

1)   в конструкції чи експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який
тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території
України, за умови, що зазначені об'єкти використовуються виключно для потреб даного
засобу;

  

2)   без комерційної мети;

  

3)   з науковою метою або в порядку експерименту;
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4)   за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо);

  

5) при разовому виготовленні ліків в аптеках за рецептами лікарів.

  

3. Не визнається порушенням прав, що випливають із патенту, введення в господарський
обіг виготовленого з використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав Інтелектуальної
власності.

  

Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі чи
промислового зразка, вважається придбаним без порушення права інтелектуальної
власності, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг
володільцем патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією).

  

4. Не визнається порушенням прав інтелектуальної власності, що випливають із патенту,
використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт,
виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей
продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються
патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення володільця прав зазначена
особа повинна припинити використання продукту або виплатити володільцю прав кошти,
розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих
розрахунків та порядку їх виплати вирішуються в судовому порядку.

  

 

  

5. Дострокове припинення майнових правінтелектуальної власності на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки

  

1. Майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові
зразки можуть припинятися достроково.
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Володілець патенту на зазначені об'єкти може відмовитися від нього повністю або
частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від
дати публікації про це в офіційному бюлетені Установи. При цьому не допускається
повна або часткова відмова від патенту без попередження особи, якій надано право
використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, зареєстрованого в
Установі, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його
складу входять права, що засвідчуються патентом.

  

2. Дострокове припинення чинності патенту може мати місце в разі несплати в
установлений строк річного збору за підтримання його чинності. Річний збір за
підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії, починаючи від дати
подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи
не пізніше 4 місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Документ про
сплату збору за кожний наступний рік має бути надісланий до Установи до кінця
поточного року дії патенту за умови сплати збору протягом його останніх 4 місяців.

  

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Проте річний
збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом 12 місяців після
закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на
50%. При сплаті збору дія патенту відновлюється. Якщо збір не оплачено протягом цих
12 місяців, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені Інформацію про припинення
дії патенту.

  

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок завдано
збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об'єктів (ліцензіату), такі
збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл (ліцензіаром), якщо інше
не встановлено договором чи законом.

  

3.  Чинність достроково припинених майнових прав інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель і промисловий зразок може бути відновлено в порядку, встановленому
законом, за заявкою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

  

Патент на винахід, корисну модель і промисловий зразок може бути визнано недійсним у
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випадках:

  

1)  невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі і промислового зразка
умовам патентоздатності;

  

2)  наявності у формулі винаходу І корисної моделі ознак, яких не було у поданій заявці,
щодо промислового зразка — наявності у сукупності суттєвих ознак промислового
зразка, яких не було у поданій заявці;

  

3)  порушення вимог до порядку закордонного патентування винаходів, корисних
моделей і промислових зразків.

  

4.  Визнання патенту на винахід, корисну модель і промисловий зразок недійсним
здійснюється тільки в судовому порядку. Про визнання патенту або його частини
недійсними Установа повідомляє у своєму офіційному бюлетені. Патент або його частина,
визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації
відомостей про видачу патенту. Це означає, що всі правочини, шо були вчинені стосовно
винаходів, корисних моделей і промислових зразків після публікації відомостей про
видачу патенту на них, також вважаються такими, що не набрали чинності. Об'єкти
права власності можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за
винятками, встановленими законом. Винятки шодо обмеження такого вільного та
безоплатного використання зазначених об'єктів можуть стосуватися об'єктів, визнаних в
установленому порядку такими, що становлять державну таємницю (секретні винаходи,
корисні моделі і промислові зразки),

  

 

  

6. Обов'язки суб'єктів інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки

  

1. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові
зразки несуть певні обов'язки щодо зазначених об'єктів, що випливають Із патенту.
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Володілець патенту зобов'язаний сплачувати відповідні збори за підтримання чинності
патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.
Зазначені збори сплачуються відповідно до Положення про порядок сплати зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

  

2.  Володілець патенту зобов'язаний використовувати винаходи,корисні моделі і
промислові зразки, патент на які належить Йому. Якщо винахід, корисна модель,
промисловий зразок (крім секретних) не використовуються або неповністю
використовуються в Україні протягом 3 років, починаючи від дати публікації відомостей
про видачу патенту або від дати, коли використання зазначених об'єктів було припинено,
то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати будь-який із
зазначених об'єктів,у разі відмови володільця від укладення ліцензійного договору може
звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу,
корисної моделі, промислового зразка на умовах невиключної ліцензії.

  

Якщо володілець патенту не доведе, що факт невикористання винаходу, корисної моделі,
промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про
надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу, корисної моделі,
промислового зразка на умовах невиключної ліцензії з визначенням обсягу його
використання, строку дії договору, розміру та порядку виплати винагороди володільцю
патенту.

  

3. Володілець патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання
винаходу, корисної моделі володільцю пізніше виданого патенту, якщо винахід чи корисна
модель призначені для досягнення іншої мети або мають значні техніко-економічні
переваги і не можуть використовуватися без порушення прав володільця раніше
виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу чи
корисної моделі володільцем пізніше виданого патенту. При цьому володілець раніше
виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання
винаходу чи корисної моделі, шо охороняється пізніше виданим патентом.

  

4.   Володілець патенту на винахід, корисну модель і промисловий зразок зобов'язаний
терпіти обмеження своїх прав інтелектуальної власності, встановлених відповідно до
чинного законодавства. Виходячи з інтересів суспільства та за умови воєнного та
надзвичайного стану Кабінет Міністрів України має право дозволити використання  
винаходу,   корисної  моделі,   промислового  зразка визначеній ним особі без згоди
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володільця патенту на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної
компенсації.

  

5.   Володілець патенту на секретний винахід, корисну модель зобов'язаний не видавати
дозвіл на їх використання. Він може видати ліцензію на їх використання тільки особі, що
має дозвіл доступу до цього винаходу, корисної моделі від Державного експерта.

  

Якщо зазначена особа не може досягти із володільцем патенту згоди щодо надання
ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити особі, визначеній Державним
експертом, використання секретного винаходу чи корисної моделі без згоди володільця
патенту на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.

  

Спори щодо умов видачі ліцензії і виплати компенсації та її розміру вирішуються в
судовому порядку.
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