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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про Вищий суд з питань інтелектуальної власності
(реєстр. № 6487 від 29 грудня 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 30 грудня 2021 року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 20 січня 
2022 року (протокол № 78) проект про Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності (реєстр. № 6487 від 29 грудня 2021 року), поданий народними 
депутатами України Іонушасом С.К., Стефанчуком Р.О. та іншими (далі – 
Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект розроблений з метою 
врегулювання правовідносин щодо організації та діяльності Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності.

Так, проект Закону складається з 4 розділів, 10 статей та визначає Вищий 
суд з питань інтелектуальної власності як постійно діючий вищий 
спеціалізований суд у системі судоустрою України, який є юридичною особою, 
має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням 
і здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його 
управління. Також, Законопроектом визначається склад, повноваження та 
організація діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності, його 
юрисдикція відповідно до частини другої статті 20 Господарського 
процесуального кодексу України. 

Крім того, у Законопроекті передбачено зміни до Господарського 
процесуального кодексу України (далі – ГПК України), зокрема щодо 
спеціалістів, які можуть надавати консультації з питань, які виникають по суті 
спору і потребують спеціальних знань, та іншу допомогу у справах про права 
інтелектуальної власності, щодо обов’язку доказування у справах, провадження 
в яких регулюється ГПК України, а також щодо виключної компетенції Вищого 
суду з питань інтелектуальної власності вирішувати питання про забезпечення 
доказів у справах, які належать до його юрисдикції та спрощеного провадження 
за ГПК України, яке недоступне для фізичних осіб.

На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, прийняття 
Законопроекту визначить законодавчі засади функціонування Вищого суду з 
питань інтелектуальної власності, що стане суттєвим кроком у питанні охорони та 
захисту прав інтелектуальної власності в Україні.



Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив 
рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного шостої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про Вищий суд 
з питань інтелектуальної власності (реєстр. № 6487 від 29 грудня 2021 року), 
поданий народними депутатами України Іонушасом С.К., Стефанчуком Р.О. та 
іншими.
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