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ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПР АКТИЧНІ АСПЕКТИ

ХАРИЮНОВА О.

L

ІІш(іон<LІ hН~Ій уні нерсІ·пет <<О_.(еСhК<І юри_.(І1чна ака_.(е\ІЇЯ>•,

завідувач кафе;:wи права іпте.-тектуальпої власпості та корпорапmпоrо права.
_.(октор юрІ1,·\І1ЧН ІН наук, 11рофесор, ч.Іен-коресІюн_.(ент ТТАПрТТ України

ІНТЕРНЕТ І ПОЯВА НОВИХ КАТЕГОРІЙ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА:
ДО ІІОСТЛІІОRКИ ІІРОІі!ШМИ

Поява і бурх.:ггивий розшпак всесвітньої :\1ережі Інтернет посташпш
на поря.аок .аенний низку питань, які потребують негайного в:ирішен

пя, оскL1ьки праnо поки що nі.астас

ni.J

техпічного прогрес): Сучасне

суспL1ьстnо характери3усться якіспо поnюли тепдепція~ш розnитку nіп
фщнш 11 і і1ні ti сфері. наса V1ІІсрс iL стр і v1 ки v1 форм уван ШІ м І·;ю6а.н.Ію І 'О ін
фщншІІіі1Іюю І І ростору та І'JЮ()а;ІІ>ІІИ\1 іІІфЩНІаІІі~1ІІИ \11 ІІроти()ор<.:ТІЮМ,

fХПро6І<ОІО

і

ВИКОJН1СПІІІІІ~ІМ

ІІОІІіТІІіХ

іІІфорМ<tІ(іt1ІІО-КОМУІІіІ<аІ(іt1ІІ~1Х

ТСХНШІОІ'іі1, НИНИКНСНЮІ\1 ІІТН1НШ1ІІОНО НОНИХ суСІІі;ІhНИХ НііІНОСИН 33
рі3НОVІанітниVІи нш1р~1мами інфорVІ<ІІІіtіної іІі~І-·Іhності. Про6 .. 1сми, ІІ(О
виникають у зв'язку з функuіонування:\t всесвітньої мережі, пов'язані

не .1ише з захистом права інтелектуа.1ьної :в..1асності. Формування нових
ntпюсип. поn'я-запе -з ро-зшпко11 інформаційпо-комунікаційних тех
по.lогій, спричипяс пояnу поnих. пеnідо1шх раніше циnільшнtу праnу,
категорій. Пе стосусться. насамперед, таких тер1Ііпо-попять, як <<nірту
а...Іnна н.;шсністn•>, <<ніртуа;Іnні І]1ОІІІі•>, «ніртуа;Іnниtі ринок•>, «СJІсктронна
торІ-іІLІИ» тоІІІО. Вони ;юситn наочно ;1смонструкпn нсо6хі;(ні<.:тn ІІсрс

гляцу певних посту.1атів правової теорії, наступ нової об'єктивної реа.lь

ності, яка формується піJ вш1ивом інфотнtаuійного суспі1ьства.
Найбі..1ьші З:\tіни у зв'язку з тюзвитко:\t інформаuійно-ко:\tунікаuій
пих техпо.1огій nі,::rбуnаються у сфері праnа n.1асІюсті як о,::rпій з фуп

,::rамепта .lьпих. базоnих категорій uиnіlьІюго праnа, шо формувалося,
Іючинаючи :1 римсnкоІ'О 11рана, ІІРО'І'~ІІ'ОМ 6аІ'атnох сторіч. Останні J(С
с~Ітирічч~І СНі,Т(Ч<J.Тh 11р0 ІІСрСІ"ШІJ( р(НуVІіНН~І С<І\ЮЇ сутності ІІрана ІLШС
НОСТі

- розуміння його як повного панування над річчю (plena in re
potestas). Ще О. Шпенг..1ер писав про те, що у сучасно:v~у законодавстві
(LLlЯ О. Шпенг.1ера це - 1922 р.) законодавство у сфері речових прав
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11рактично не :шjншю ::;мін. І «осоGи>> і «речі» r-ваІ'ШІі не t: ІІОН~Ітт~Ім и

11рана, а ;ІиІІІе ІІрокрес.ІІ юютr-, Gаналr-,ну межу між .11 юли ною і нсіVІ ін 111 им.
Ол нак $.1 КІІ(О античне 1І рано Gуло «ІІр<шоVІ ті.ІІ», то сучасне 1І рано 1(е «І Іра
во функuій>>. ЧоУІу з:v1іст патентного закону не УІоже бути вюІючени:м у
речове право? ЧоУІу авторське право виявІШося не здатн:и:м відокрем:ит:и
;:ryxoшre тnоріrшя

ni;:r

його фор11. котрі можна передавати, такі як руко

пис чи ;:rрукоnапа продукція? Чому

n о;:rпій

і тій самій картипі у супер

ечпості J речоnим праnом ;:rоrю;:rиться розрілrяти ху;:rожшо і УІатеріальпу
шш:ні<.:тh ІІІШІхом ро3ІІОіtіJІУ ІІрилGанни Щ1ИІ'іншІу і наGут'І'$.1 11рана на
нілтнорс НН$.1'! Чому кра;( і ж ка 1ІіЛІ ІриєVІющr-,кої і;tеї aGo Gijнcc-1 ІJІану не
каране, а крадіжка шматку паперу, на якому зроб.1ен:ий начерк, караєть
ся у криУІіна.lьноУІу порядку? Тому шо сьогодні над нам:и все ще тяжіє

поняття тL1еспої речі

[ 1,

с.

84-86].

Сього;:rпі. як ніколи, стали актуа.1ьпими ті питаппя, які стаnиn

О. Шпенглер па початку УІипу.1ого сторіччя. Тяnлясться праnо nлас
ноеті на GсJ;юкументарні ІІ,інні ІІаJІсри, І ІроІрамне 3аGе::~ІІеченн~І, ::;міст
інтернст-<.:аі1ту ТОІІLО. Отже, ІІроG.Іеми 3 ни:тачснни_v1 ні}(Іюні,І~них ка
тегорій, таких, напр:июш;:r, як віртуальна в.1асність, право віртуальної
власності, необхі;:rно в:ирішувати на доктрина.1ьноУІу рівні і негайно.
В усякоУІу разі необхі;:rна широка дискусія стосовно правової природи,
З1tісту ;:rапих категорій J метою nироблеппя единих по пять, а;:rекnатпого

регулюnаппя nідпосип, що nипикають стосошю поnих об'сктіn.

CJJi}(

:ш:НJ<іЧИТИ, ЩО ВЖС існують СІІро()и ІНПІJаЧеІJІІ$.1 ІІОШІТПІ вірту

а.ІJJ,JІОЇ ШІ3СJюсті. Так, ІІ3ІІриК.ІШJ~. вірту3.ІІ,ІJ3 в.шснісл, ІН13ІІ3частJ,с~І ик

іІІформаІІ,ЇЙІJИЙ оG\:кт, Іtрава ІІа ~ІКИЙ ІШJІСЖаТІ, О,!(ІІОМУ а()о ;LСІ<Ї~ІІ,КОМ
нласникам. Іkтанон;Іенни 11рана НОЖ)J(інни і роjІІЩJИJ(Женн~І ніртусиh
ної н;Іа<.:ніетю мож.ІІино J(Нома ІІІ;Іихами: 11ри стноренні інформаІ(і~-іноІ'О
об'єкта (авторське право чи інте.1ектуа.1ьна власність); при пере;:rачі (у
письУІовоУІу вигляді, з укла;:rенням ві;:rповідного договору або за згодою

користуnа ча J користуnальпицькою угодою) пра nа nожщіппя і розпо
ря;:rжеrшя па nесь інформаційпий об'скт або його частина,

ni;:r

тnорця

(аnтора) покупцю (користуnачеnі). Так само можлший nаріант передачі
тако1·о 11рана СІІо<.:оGом на}щнни ссртифіката на НОJІ(Щінн~І інформ3ІІій

ним oG\-:І<TOVI aGo і1ОІ'О Ч3СТИНОЮ

l2,

С.

32j.

Пропонується також визначати віртуальну власність з точки зору
постіндустріального суспіТІьства. У системі відносин в.1асності постін
;:rустріальної еконоУІіки

виокремлено відносини

суб'сктами з приводу приn.1аспеrшя

-

УІіж економічн:и:м:и

nідчужепня перечоnих (вірту

альних) об'сктіn, шо фупкціопують переnажпо у nіртуа.1ьпоУІу просторі
та

ОІІОСерС)(КОН3НО

ІІре)(СТан;ІИЮТh реШІhНІ

НЩНОСИНИ

3

ІІрИН(Щу

МаТС

ріа.ІІhНИХ і HCVI3Tepia.ІJhHИX ();шІ~ на ОСНОНі ЧОІ'О о61рунтонано К3ТеІ·орію

<<Віртуальна власність». -'Запропонована категорія є теорет:ичн:им відтво
ренняУІ розвитку відносин власності та, на ві;:rміну від інтелектуальної
власності, характеризує нематеріальні об'єкт:и, що не є безпосередні:м:и
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чинниками та рс3)СІhтатами інтсJrсктуалr-,ноr'о нироGниr~тr-ш і нистуrrа
ютn $.ІК нілоGражснни окремих шrастиностсй матсріалr-,них чи нсматсрі
шrnних оG'єктін та І або vrожлиності rrснних лі~-і чи утримаНН$.1 ні,т~ них

шодо цихоб'єктів rз, с.

1871.

Поняття віртуальної в.тrасності формується і судовою практикою. Так,

рішешrя11 Боппеького суду другого рівня, за провайдером було визпапа
право nіртуальної n.паспості па програ1ше забезпечення сайту. Відповідно
до фабу.1и справи, позов було подано учаспико:м, яко:му було nідмовле
но н rro;~шrnrrrovry лостуrrі ло чату (CЛat-rooms). У

cy;Li \-юна tirrrлa rrpo
GyJro

:шконністn pirrrcнюr rrрона~ілсра стосонно користунача. 3 $.ІКИ\-1 не

укладено жодного договору. Можл:иві підстави .iJ"lя виЮІючення з ча ту суд
знайшов у пар.

1004

Німецького ЦивітІьного кодексу, припускаючи, що

проnайдер 11ас «Віртуа.1ьпе право па пе.іІоторкаппість n.1аспості:-> (УіІ1неl

Haнsrectlt), яке полягас у праві використовуnати у відпоnідних uіТІях
(тобто. для захисту свого права) програмпе забезпечеппя, розміщепе па
ссрнсрі

(sotlwarc). Прано на никористан ни rrpor}J<l_\-1HOI'O 3аGс3rrсчснН$.І $.ІК
Eigcntum) і

такс су;~ кна.rіфікунан нрсшті ик «:<Ніртушrnну н.шсністh>) (Yiгtual

надав пол ша чу відповідний захист. Позивач (в:икТІючен:ий учасник ча ту),
на .іІумку суду, зв'язав себе зобов'язання:м, висж1вивши свою 1ІобровL1ьну
згоду на участь у ча ті.

3 іншого

боку той, хто .іІа пустив його без будь-яких

до.іІаткових умов .іІО користуваппя ча том (тобто, провайдер), пе впраnідо
nіТІьrю припипити таке користуваппя. О.іІпак су.іІ роз:межуnав ті умови, які
мorJrи Gи Gути встаrюшrсні rrроваі1,1~сром :швчасrrо і таким чино_\-1 rщ1щти
t1ому Gi.Іrr,rнy crюGo;Ly .І~ій і ті oGмcжcrrшr. ·3aкorrrricтr, $.ІКИХ rroв\r-3arta :J ре

акцією ін111их учасникін. Такиvr чиноvr, «ніртуалr-,на н;rасністh», ик cJri;~yt:
3

су;~оного рrнrснни, характсри3уєтr-,си н rrcpнry чсрr'у не rrpaнovr на усунсн

ни Gу,т~r-,-икого rrорунrснни (ик r~c маt: місце у ниrrа,т~ку
ністю:->)

-

3 «І<Jrасичною н.nас

їі структура безпосередньо залежить від очіК)'Вань учасників

відкритого комунікативного процесу~ тобто з самого початку пов'язана з

праnо11 користуnашrя третіх осіб
Як бачимо.

n

[ l,c. 32].

даному випадку суд застосуnаn аналогію з розпоря

джеrшям реальною власністю. пос.1аnшись па т.1у11ачешrя подібrшх об
стан ин rrpи никористаннrrrрана на усунснни rropyrнcHH$.1.

Пшrна ноної катсt'орії, іиі ;~октриналr-,нс 3aGc3tlCЧCHH$.1 :шслJтонуt: на

увагу не лише у зв'язку з поширенням поняття в.1асності на віртуаль
не право розпорядження програмним забезпечення:м, а з розш:ирен

пям предметної сфери самого права n.1acrrocтi взагалі. В сучаспу епоху
"Змінюються також характеристики речового майна: ві.іІбуnасться зпе
ціпеппя J точки ·юру його фупкuіопальпого призпачеппя (:шачешrя
наGунаютn, нacaмrrcpc;r,
rrрсстижнrстn, rrcpcнar·a

i1or'o нсрсчоні шrастиності: Gc3ttcкa. ю-ваtін,

користунанюr

на,Іt ро3ІІЩJ$.ІJ~жснн$.ІМ, котра 3На

ходить прояв у доступі, тощо). То :му категорія <•право віртуальної в.lас
ності') потребує .іІетального ана.1ізу з боку науковців і практ:иків з метою
вироблення єдиного його поняття, яке вдово.1ьнило б і перших і друг:их.
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цоцснт юІ.фслрн пр.:'lва інтс.tсктуа.:тьної в.tасності та корпор.:'lтивноrо права.
КНН;LЩЩТ Юр11.-[11ЧН 11Х наук, )lОІІеН"І

ДЕЯКІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У МЕРЕЖІ ППЕРНЕТ
Інтснсиннс

НІІрона,:tжснни

сучасних інформаніі1них тсхнож)І·іtі

н

скономіІІ.і. уІІран~Іінні. крс_;Lитно-Gанкінськіі1 Jtіи;Іьності ІІри:шо,:tить ,:ю
постійного розш:ирення кола комп'ютерних систем та :\'Іереж. Нажа.1ь,
це вшстикає і певні проб.:те:\'пт. Окрі:\'І того, особ.:тивої увапІ та актуа.:ть

пості пабуnас пробле:~..rа боротьби

3 nикористаппя~-r

3 праnопорушешІя~tи,

що nчшшються

ко~-ш·ютерпих техпо.:тогій. КL1ькість праnопарушень

ІІОСТіі1ІЮ Jростас. ПерІІІ ·ш 1\СС, ІІС ІІОВ'ИJаІЮ J ІІрИСіLІІаІІІІИМ iLO MiЖ
Il<tpO.iLIH1X СИСТС\1 ТС.:JСКО\ІУІІЇКаІLЇИІЮІ"О ріВШl та JJЇ/l[H11JlClJШl\1 іІПС.:JсК
туа~ІІ,J IOJ\) рівш1 ·сюв\Н1СІ tіків. икі ·ш ;юІю\юпно \Ісрсжі ІтсрІІст маюп,
нссанкІtіононаниі1 ;юсту11 JlO І<О\11Ікпсрної інформаІtії. ВііІ нссанкніо

нонаною )(ОСТ)' ІІУ ІІОТСрІІаЮТh НаНЇТhJ(ОСНЇ,Т(ЧСННі фахіНІІі.
Спеuифікою правопорушень, які вчиняються в Інтернеті, передусім
є те, що географічні та а.J:~tіністративні кордони у ~tережі відсутні, саме
тому, окре~tі аспекти організації захисту як корпоративних систе~t, так

і інфор~tаuійІюї безпеки папіопальної скла.J:оnої г.1обальпої ~tережі за
.:тишаються па сього.J:пі пе..::rостатньо шшчепи~ш:.
НаtіІJОІІІирсніІІІИ\1 ІІраноІІурсІІІСНН}ІVІ у кі.-ІькісноVІу ниражснні на
<.:І->ОП)іLНі є <.:ІІа\1. Кожниtі користунач с;Ісктронної ІІОІІІТИ ні,тtчун на

coGi

«пере ва пР- електроної рек.:тами, ко.:ти витрачається велика кі:тькість ро

бочого чи особистого часу на знишення зайвих пові.Jомлень, які, в свою
чергу, ~южуть бути транспортним засобом для вірусів.

Спа~tерна розси.1ка па закшю.J:аnчо~tу ріnні заборонена пе
їнах, а

cy..::rona

n усіх кра

практика ще пезпачпа. НаприюІа.J:, у різних штатах США

ІІриtін}ІТО такі НЩJVІап1нні акти: U. S. CAN-SPAM Act, Aпti-Spa111111ing
Act. Uпsolicitcd Сошшсгсіаl Elcc tгonic МаіІ Act. У 2005 р. Gун стнорс
ниtі ІІСрІІІиtі су;юниіі ІІрСІlСJlСНТ. У JІЮП)\ІУ

2005

р. СУJlІІІтату Вір;tжині}І
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