До №2086а від 21.05.2013 р.,
внесеного народними депутатами України
О.Бондаренко, Р.Рауповим

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення безперешкодного перегляду
громадянами програм універсальної програмної послуги»
(реєстраційний № 2086а від 21.05.2013 р.)
У проекті Закону пропонується звільнити провайдерів програмної
послуги
від
обов’язку
укладати
договори
з
відповідними
телерадіоорганізаціями або будь-якими іншими суб’єктами авторського
права та (або) суміжних прав та сплачувати винагороду або здійснювати
будь-які інші платежі за об’єкти авторського права та (або) суміжних прав,
які використовуються при створенні програм, передач універсальної
програмної послуги.
Головне науково-експертне управління, проаналізувавши проект,
вважає за доцільне висловити щодо нього такі зауваження.
Звертаємо увагу, що пропозиція передбачити в статті 39 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення» та статтях 15, 43 Закону України
«Про авторське право та суміжні права» відповідне обмеження авторських та
суміжних прав не узгоджується з низкою міжнародних договорів України у
сфері авторського права і суміжних прав, зокрема із Бернською конвенцією
про охорону літературних і художніх творів (Україна є учасницею Конвенції
з 25.10.1995 р.), Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців,
виробників фонограм і організацій мовлення від 26.10.1961 р. (Україна є
учасницею Конвенції з 12.06.2002 р.), Договором Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятим
Дипломатичною конференцією 20.12.1996 р. (Україна приєдналася до
Договору згідно із Законом України № 2732 від 20.09.2001 р.). Крім того,
внесення зазначених змін не відповідає Директиві Ради ЄС 93/83/ЄЕС "Про
координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при
застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від
27.09.1993 р., яка заснована на положеннях вищенаведених міжнародних
договорів. Так, згідно із статтею 13 основоположної у цій сфері Міжнародної
конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і

організацій мовлення від 26.10.1961 р., організації мовлення користуються
правом дозволяти або забороняти:
(a) ретрансляцію своїх телерадіопередач;
(b) запис своїх телерадіопередач;
(c) відтворення:
(i) записів своїх телерадіопередач, виготовлених без їхньої згоди;
(ii) записів своїх телерадіопередач, виготовлених відповідно до
положень Статті 15, якщо відтворення було здійснено з іншими цілями ніж
ті, які зазначені в цих положеннях;
(d) публічне сповіщення своїх телепередач, якщо воно здійснюється в
місцях, доступних для публіки за вхідну плату; умови здійснення
телерадіомовлення регулюються національним законодавством держави, в
якій запитується охорона цього права.
Виключення ж передбачені лише у випадках, вказаних у статті 15 цієї
ж Конвенції:
«1. Кожна Договірна Держава може у своєму національному
законодавстві і своїх підзаконних актах передбачати виключення з
гарантованої цією Конвенцією охорони щодо:
(a) використання в особистих цілях;
(b) використання коротких уривків з метою повідомлення про
поточні події;
(c) короткочасного звукового запису, здійснюваного організацією
мовлення на своєму власному обладнанні і для своїх власних передач;
(d) використання виключно в учбових або науково-дослідних цілях».
З огляду на те, що згідно із Законом України «Про телебачення і
радіомовлення» склад пакету (пакетів) універсальної програмної послуги
затверджується Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення (частина десята статті 39), а розмір абонентної плати за
користування універсальною програмною послугою підлягає державному
регулюванню (частина одинадцята статті 39), на думку Головного
управління, потрібно в розрахунку розміру абонентної плати враховувати
платежі за використання в універсальній програмній послузі майнових прав
суб’єктів авторського права та суміжних прав, про що й внести відповідні
уточнення до вищезгаданого Закону.
Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому
читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту законодавчої
ініціативи для опрацювання з урахуванням висловлених зауважень і
пропозицій.
Керівник Головного управління

В.Борденюк

Вик.: О.А.Шевченко, О.В.Макаренко
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