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За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної 
власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою 
особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, 
корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного 
використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей 
охоронюваний зразок, корисна модель, винахід свідомо використаний іншою 
особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної 
творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного 
патенту про їх охорону.  

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі" [1] будь-який продукт, процес виготовлення якого 
охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається 
виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні 
однієї з двох вимог:  

1) продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється 
патентом, є новим;  

2) існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із 
застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних 
зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.  

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення 
продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який 
охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, 
стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника 
патенту. Отже, за цією нормою патентовласника звільнено від доказування 
факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням 
запатентованого процесу.  
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Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" 
[2, ст. 22] не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в 
цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого 
промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот 
власником патенту чи з його спеціального дозволу. Тому виключні права 
власника патенту [2, ст. 20] порушуються, якщо особа, не маючи патенту або 
дозволу (ліцензії) на використання промислового зразка на підставі 
ліцензійного договору, вперше вводить в цивільний оборот конкретний виріб 
або партію виробів, виготовлених із застосуванням цього промислового зразка, 
навіть у разі коли до моменту цього введення в оборот власником патенту вже 
здійснювались операції з аналогічними партіями товару. Статтями 33 Закону 
України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [1] 25 Закону 
України "Про охорону прав на промислові зразки" [2] установлено підстави 
визнання недійсними патентів на винаходи, корисні моделі та промислові 
зразки.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що визнання судом недійсним патенту або 
його частини тягне за собою наступні правові наслідки: 

- майнові права інтелектуальної власності, що засвідчувалися відповідним 
патентом, вважаються такими, що не набрали чинності, з дня наступного за 
датою державної реєстрації патенту; 

- підлягають визнанню за позовами заінтересованих осіб недійсними усі 
договори, пов'язані з відступленням прав володільця патенту, та інші договори 
щодо розпорядження майновими правами на запатентований винахід, корисну 
модель чи промисловий зразок. 
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