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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» щодо уніфікації законодавства стосовно 

організації та діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності
(реєстр. № 6488 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 внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» щодо уніфікації законодавства стосовно організації 
та діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності (реєстр. № 6488 
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 
уніфікації законодавства щодо організації та діяльності Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності. Внесення змін до Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів», які передбачаються Законопроектом, спрямовані на унормування 
саме в окремому спеціальному законі переліку вимог до судді Вищого суду з 
питань інтелектуальної власності і уникненню дублювання зазначених правових 
норм.

Так, у Законопроекті пропонується внести зміни стосовно вимог до судді 
Вищого суду з питань інтелектуальної власності, які наразі визначаються на 
підставі частини першої статті 33 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів». Зміни, що пропонуються Законопроектом, стосуватимуться майбутніх 
можливих доборів суддів, які будуть додатково проводитися вже після початку 
функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності, та 
сприятимуть формуванню в майбутньому суддівського корпусу цього суду з 
більш широкого кола досвідчених фахівців з права інтелектуальної власності та 
забезпечуватимуть високу якість судочинства. 

На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, прийняття 
Законопроекту в комплексі з проектом Закону про Вищий суд з питань 
інтелектуальної власності (реєстр. № 6487) уніфікуватиме  законодавчі засади 
функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності, що стане 
суттєвим кроком у питанні охорони 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 внесення 
змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо уніфікації 
законодавства стосовно організації та діяльності Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності (реєстр. № 6488 від 29 грудня 2021 року), поданий 
народними депутатами України Іонушасом С.К., Стефанчуком Р.О. та іншими.
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