
І"іІІСрІЮСИ.·ІаНН}І на НС6-сторінку банку, 11(06 ()і(ержати }II<YCh l((Щ<J.TKOH)' 

інформаІ(ію. Користунач ОІІИН}ІЄТhС}І на сторінн.і, }11< ;(ні краІІ.·Іі Н(ЩИ 

СХОЖіі1 наf>анкіНСhКу, ІІІНИ;LКО 3<ІІІОННЮЄ }ІІ<УСhфОр\1)', та П1VІ C<l\H1\1 ІІС

редає свої паро.:Jі та цанні. 

Вже не новою злочинною інцустрією є поширення цитячої порно

графії г .. 1обальною мережею. Кожен рік у nе.:Jиких :иістах правоохоронці 
:штримують злочшші групи. Поширення мережею дитячої порнографії 

приносить злочипuя:и мі:JьошІі прибутки. Як праnило, до з.:Jочшшої 
ОрІ'аНі3аІІіЇ НХОЛПh ІІрСіLСТаНЮ1КИ рі3НИХ краЇН }ІКі ОрІ·ані~ЮНУКПh СНОЮ 

роG(пу :шн)·tики І нтсрнсту. 

То:\'гу ефективність правової охорони інтелектуальної в.:Jасності в 

Інтернеті за .. 1ежить від цекі.т1ькох чинників. Пе, перецусі:v~, нор:\'rативно
правова база, яка регу .. 1ює віцносини у :v~ережі Інтернет та віцповіцна 
інфраструктура, як держашшх, так і суспі .. 1ьпих устапоn. Ефектишшм с 
проведепня спеuіа .. 1ьпих операцій із :ш.:J)гчешІЯ~f пpanooxopoпuin рі:ших 
;tсржан. 

БУРОНА Л. Т. 

Наuіона .. -тьний універентет <•Оцсська юридwrnа акацс:-.rія», 
асиоент кафе,[рн rrpaвa іrне.rекгуалr,rrої в.racrrocr-i та корrrорапниrого rrpaвa 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЛІКТИ ЩОДО ПРАВ 

ІІІТКІШКТУЛ.JІЬІІОЇ ШІЛСІІОСТІ 

Деда .. 1і більший інтерес у суспі .. 1ьства вик.rшкає право інте.:Jектуа.:Jь
ної в .. 1асності . .Цеца.:Jі більше молоць намагається себе реа .. 1ізувати сюtе 
n тnорчій дія..1ьпості. n процесі якої створюються поnі оригіна.:Jьпі, пе
поnторпі об'скти праnа іпте.:Jектуальної nласпості. Чи:и бі:Jьший інтерес 
;шні оG\-:кти ник.;н1каютh у сусІІі .. Іhстні, Н1VІ Gі;ІhІІІС ри~н1ю1 ІюруІІІеНН}І 

І Іран та ІНТерССІН ТНОрІ~ІН, а;tже 3 ІІрИХИJІhЮ1КаVІИ ТІЮрЧИХ рс:1у;н-;Т<J.ТІН, 

з'яв .. 1яються користувачі, які незаконно прив.:Jаснюють, тиражують, по
ширюють об'єкти права інте.:Jектуальної в.:Jасності. На жаль, способів 

вчинити такі ції без.:Jіч. З розвитком науково-технічного прогресу їх стає 

nce бі.:Jьше. За цопомогою Всесnітпьої ~tережі ІІІТерпет :иож.:Jrшо за ліче
ні хnилшш перес.:Jати об'скт праnа іпте .. 1ектуа .. 1ьпої маспості n інший 
l<lHCI(h 3е\1НОЇ І<)СІІ. 

На СhОІ'о;tні Інтернст-ресурси нк.;Іючаютh Іюна;L 10 MJІPJ\. J(окумсн
тін, а ТСVІІІИ :1рОСТаНН}І ВсесніТНhОЇ мережі ІІСреНИІІІ.УЮТh 7 \СІН НОНИХ 
сторінок на добу На початок 2005 р. кі..1ькість веб-сайтів в Інтернеті до
сяг.:Jа 60 :vt:.:Jн, а те:v~пи зростання їх кі.т1ькості перевишують 1, 7 м.:Jн на 
місяць [1]. 
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Чинне ::;аконо,т(анстно н сфері 11рана інтсJІсктушІnної НJІасності, ~ІІ< 

ІІраНІ<СІО, :юрн-:нтонанс на ІІОІІІИрСНН$.1 THOplH на матсрlа.ІhНИХ НОСНІХ, 

толі $.1 кн І нтсрнсті їх никористанн~І t-: І Ірактично необмежсни м. За J(ОІЮ

~югою 13сесвітньої мережі можна здійснювати практично необмежений 

експорт та і:vшорт об'єктів інте.1ектуа.1ьної власності. 

Переrrесешrя зростаючої кількості .1ітературrшх творів, філь:мів, 
ко:vш'ютерrшх програм у цифрове сере;:rовище породжус реа.1ьпу за

грозу зміпи та фальсифікації uих тnopin, створеrшя ;:rешеnих і nисокоя

І<Jсних КОІІі~і, ЇХ ІІІИрОКОІ'О ро:1ІІОНСКЩЖСНЮІ 3 ІІЩ1УІІІСНЮІ\1 анторСhКИХ 
ІІран. Користуначі КОVІІІ'ютсрін 3і СІІСІІіаJІhНИМИ ІІрИСТрШІМІ1 0Тр11МУ

ЮТЬ мож.1ивості запису та перезапису фоногра:м на ко:мп'ютерні д:ис

ки з пода.1ьшим їх відтворенням на бу_;:rь-якому побутовому пр:истрої. 

Є реа.1ьпа "Загроза пі_;:rробки знакіn д.,1я топаріn і пос.1уг, поширеппя 

ко:vш'ютерного піратства то шо [2]. 
В таких nипа_;:rках трап.1ясться зіткнеппя іптересіn та погля;:rіn сто

рін. Саме так н :1а1·а.Іnно_v1у ни:1начаютn ІЮН$.ІТПІ <'конф.Іікт•>. КонфJІікт 

Ні)(JІаТИНСhКОІ'О «COПfliktUS>>' (JіТКНСНН~І) Й 03Начає ::!іТКНСНН$.1 ІІрОТИJІСЖ

НИХ інтересів, пог.1я1Іів, прагнень, серйозних розбіжностей. Дане по

няття передбачає зіткнення інтересів сторін, які не завжд:и можуть бут:и 

пов'язані з порушенням прав та інтересів сторін. 

Ко пфлікт- ue суперечпість, що виникас :міжлодь:ми у зn'ятку J nи

рішення:м пеnпих питапь соціальпого й особистого життя. У конфлікті 
О}( ІНі і::; СТОріІІ ІН11\13ІЖ.:, ЧСКаС J.V1іІІИ ІІОВС}(іІІКИ, }(y_V10K aGo ІЮ ЧУТТіВ ІІарт
ІІера. О;tІшк 11с Gую,-}ІКе 11ротирічч~1 _vюжна ІІювати конс_lиіктом: .1кщи 

можутn мати рі::;ні ІІОІ'JНІJ(И, су,т(женнн ІІІО)(О 11снної' 11роGлсми і І(С не 3а

нажає їхній 3JІапщжсній роGоті. 

Проте суІІсрсчності, ІНО зачі11аютn інтереси, статус, морсиnну І'і.J(

ність ОСОбИСТОСТі ЧИ групи, ПрИЗВО.іІЯТЬ ДО ВИНИКНеННЯ КОНфлікту rJJ. 
До сутнісних властивостей конф.1ікту с.1ід віднести: наявність су

перечностей :vtiж інтересами, ціrшостя:vш. uіля:vш. мотивами, роля
ми суб'сктіn - протиборство суб'сктів конфлікту; негатишrі протидії, 

емоції та почуття стосошrо o;:rшr одного. Як наслідок. юридичний кон
<lиікт- ІІ,е суІІерсчністn $.11< між суG't-:ктаVІи 11рана :1 ІІринtму :шстосу
нанн~І, ІЮруІІІеНН$.1 ЧИ ТJІУVІ3ЧСНН~І НОрVІ ІІрана, так 1 СУІІСреЧНJСТh \11Ж 
самими правовими нор:мами й нормат:ивними актам:и. Учасниками 

юридичного конф.1ікту є фізичні або юрид:ичні особІт, то:му суб'єкти 

конфлікту можуть стати суб'сктами праnоnі;:rносип. Конфлікт пабуnас 

правоnого аспекту, якшо об'скт конфлікту :шчіпас статус особи, її іптер

еси або соuіа.1ьпі ціrшості, які можуть бути чи nрегульоnані праnом [4] . 
.Л,ш1 сфери інтсJІектушІnної нласності нес GіJІhІІІОЇ актуш1nності на

Gунає ІІ~ІтаНН$.1 У3І"СЩженн~І конф.Іікту інтсрссін ІІраноншІtщі.ІhІ(ін та 

користувачів щодо у:мов використання об'єктів права інте.1ектуаль

ної власності. При цьому мова не й_;:rе про порушення прав. 3 однієї 
сторони правово.1одL1ьці намагаються зберегти свою монополію на 
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ІШКЩ1ИСТ3НН~І oG't-:KTa ІІр<ІН<І lHTCJICKTya;ІhHOЇ ІLШСНОСП, 3 lНІІІОЇ- 1<0-

ристуначі Gажаютn отри\1ати GіJІhІІІС \Ю)Існнюстсі1 ІІІОіЮ ні;ІnноІ'О нико

ристан н ~~ pc:1yJ1 nтап н тнорчої ;tm;І nносп. 

Специфіка конф .. 1іктів, які виникають в мережі Інтернет по .. lя
гає у тому~ шо: такі конфлікти ВИ:\tагають швицкого реагування; ко.:ю 

суб'сктіІ3 копф.1ікту може збільшуватись шохnи .. 1ишю; <<Пеnи..Jи:иість>> 
суб'сктіІ3 копф .. 1ікту n мережі Іптерпет. 
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З ПП А П Р. Е. 

ІІшtиона.tьньtй у ни верентет «О_.(сссюш юрншt•tссюш ака_.(С\ІІНІ», 

ЛОІtеІІІ кафе,ІрІ>І ІІрава ИІІІеЛ.ІеК І·уалІ,ІЮі·і собс І ВеІІІЮС 111 11 КОрІюра 11-11\ІІОПJ І Іра ва, 

KaH.'III.'laT ЮрИ;nІ'ІССКИХ наук, дОUСНТ 

ІІРОБ.ІШМА ИДЮ !ТИФИКАЦИИ ІІОJІЬЗОВЛТКJШЙ 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

СуІІLНОСТh СИСТС\1НОtі ІІр3НОНОі1 ІІро(іІСМhІ ІЩСНТИфИІ<<ІІ~ИИ IIOJih30-

H3TCJІCi1 н сети Интсрнст 3ак .. ІючастоІ н тоVІ, что н си;Іу архитсктурнь1х 

особенностей сети Интернет взаи:\ю..Jействие меЖJу по .. 1ьзователями 
(реа .. 1ьньІми физическими лицюш, ..Jействующими от своего .1иuа или 
от .. 1иuа инь1х пре..JставляемьІх ими лиц, в том чис.1е юридических) 
обьекпшпо опосрецошшо, что приnолп к с.1ожпостя11 13 опреце.1епии 
субьектоІ3 праnоотпошепия 13 бо .. lЬШИІІСТІ3е с.1учаеn. 

Зто VІОЖСТ ІІрШІН.І~ІТhСИ Н CaMhiX piOHhiX ІІраКП1ЧССІ<ИХ С~ПуаІ(И~ІХ. 

НаІІрИVІСр, ІІрИ Н33ИМОJ(Сі1СТНИИ 110Jih30H<J.TC;Іcti COILИ<J.;ІhHOi1 ССТИ. ІІрИ 

І ІрОЧИХ paHHhiX УСJІОНИ~ІХ НССІ)(а ОТСУТСТНУСТ ІІО;ІН3~1 унсрСННОСТh Н ТОМ, 

что собесецник (а взаи:v~оцействие при зто:v~ может и~rеть и юрицическое 

значение) действ:ительно тот, за кого себя вьщает посредство~r указан:ия 

.JаІІІІЬІХ 13 cl3oe:\t профІLlе. В случае за:к..1ючепия догоnора 13 з.1ектроппой 
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