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тому випадку, якщо шлюбний договір був внесений у реєстр майнових 
прав подружжя відповідного територіального суду, чи якщо третій особі 
було відомо про шлюбний договір на момент укладення правочину (олій-
ник о. с. особливості правового регулювання інституту шлюбного до-
говору в німеччині: порівняльно-правовий аспект // актуальні проблеми 
вдосконалення чинного законодавства україни: Зб. наук. праць. – івано-
Франківськ. – 2009. – випуск ххі. – с.52). відповідно до ст. 1412 цивіль-
ного кодексу німеччини відомості про шлюбні договори включені до ре-
єстру майнових прав (гражданское уложение германии / науч. редакторы 
а. л. маковский и др., пер. с нем. –2-е изд., доп. – м. : волтерс клувер, 
2006. – с. 356).

подружжя, підписуючи шлюбний договір, як в україні, так і в німеч-
чині, має на меті змінити встановлений законом правовий режим майна. 
але такі дії часто мають значення для третіх осіб, наприклад, для контр-
агентів за іншими майновими договорами, для виконання судових рішень, 
виконавчих написів нотаріуса. отже, виникає питання яким же чином за-
цікавленим особам отримати інформацію про наявність чи відсутність 
шлюбного договору. враховуючи позитивний досвід німеччини, вислов-
люємо пропозицію щодо створення Єдиного реєстру шлюбних договорів, 
який дасть змогу нотаріусам швидко перевіряти наявність чи відсутність 
шлюбного договору між подружжям та ознайомитися з його змістом у разі 
укладення договору. в якості альтернативи реєстру шлюбних договорів 
можна запропонувати створення Єдиного реєстру подружніх договорів, 
що має містити відомості про всі договори, підписані саме подружжям, 
наприклад, шлюбні, аліментні, поділ майна, про визначення порядку ко-
ристування спільним майном та ін.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
З  НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ

останнім часом в просторі життєдіяльності людей, який інтенсив-
но оновлюється та трансформується, з’явилися нові види послуг, що за-
довольняють урізноманітнені зростаючі людські потреби. водночас в 
цивільно-правовій сфері, цивільному законодавстві з’явилися нові види 
договорів про надання послуг, раніше невідомих вітчизняній правовій 
системі. мова щонайперше іде про електронні, інформаційні послуги та 
послуги в мережі інтернет. аналогічна тенденція простежується і в за-
рубіжних країнах, де також стрімко зростає частка послуг в майновому 
обороті, витісняючи торгівлю матеріальними речами і технологією. ці 
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зміни зафіксовано в понятті постіндустріального суспільства, прикмет-
ною рисою якого є висока частка високоякісних та інноваційних послуг в 
валовому внутрішньому продукті. 

Юридичний супровід нових послуг був предметом дослідження 
багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців, зокрема агаркова м.м., 
алексєєва с.с., Брагинського м.і., вітрянського в.в., йоффе о.с., коха-
новської о.в.,  кучеренко і.м., луця в.в., новицького і.Б., підоприго-
ри о.а., рабінович а. в,  суханова Є.о., харитонова Є.о., Шевченко Я.м.,-
 степанова Д.і., стефанчука р.о., Шешеніна Є.Д.,  Шершеневича г. Ф., та 
інших.

проаналізувавши праці названих учених та чинні нормативно-
правові акти можна сказати, що багато публікацій, які стосуються про-
блеми використання мережі інтернет лише вказують на існування про-
галин в законодавстві україни. це зумовлює необхідність внесення змін 
до законодавства україни або прийняття спеціальних правових актів, які 
врегулювали б інтернет-відносини в україні.

відносини з надання інтернету-послуг належать до цивільно-
правових зобов’язань у сфері надання послуг. Зобов’язання з надання по-
слуг є самостійним типом договірних зобов’язань. 

Як зазначає капля о., нині є багато договірних відносин із надання 
послуг, які включені (перевезення, транспортне експедирування, збере-
ження та ін.) та не включені (освітні, медичні, послуги телекомунікації 
та ін.) у цк україни. оскільки спектр послуг постійно розширюється, їх 
вичерпний перелік скласти неможливо. саме тому законодавець пропонує 
договором про надання послуг охоплювати будь-які види послуг, що від-
повідають встановленим цивільним законодавством критеріям. на підста-
ві цього і була введена самостійна глава цк україни – «послуги. Загальні 
положення». 

на сьогоднішній день не існує правової регламентації інтернет-
послуг. отже, використання загальних положень норм цк україни, що 
стосуються договорів у сфері надання послуг, у тому числі інтернет-
послуг, є загальною базою для цивільно-правових зобов’язань у сфері 
інтернет-послуг. 

цк україни не дає визначення поняття послуга. систематизувавши 
значний масив різноманітних визначень категорії послуги, що присутні в 
цивільно-правовій літературі, можна дійти висновку, що умовно їх можна 
рознести на три групи. перша виходить із того, що сутність послуги ви-
значається через діяльність (Д. степанов, Є. Шешенін, н. Дроздова та ін.). 
Друга група асоціює послугу з результатом діяльності (с. алєксєєв, а. те-
лестакова та ін.). третя група визначає послугу через нерозривне поєднан-
ня діяльності та її результату (Є. Богринцева, т. левшина, Ю. романець). 
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на нашу думку, інтернет-послуги поєднують у собі як діяльність, 
так і її результат. об’єктом зобов’язання з надання послуг є дії з надан-
ня послуги та дії щодо її споживання. Зокрема, за договором із надання 
провайдерських послуг провайдер здійснює підключення абонента до 
інтернету, а абонент зобов’язаний здійснити відповідну оплату за надані 
послуги та використовувати їх відповідно до умов договору. враховуючи 
те, що інтернет – це глобальна інформаційна мережа, то інтернет-послуги 
спрямовані насамперед на задоволення інформаційних потреб своїх ко-
ристувачів.

послуга, як правило, здійснюється з використанням речей (матеріа-
лів, обладнання). так, якщо йдеться про інтернет-послуги, то провайдер 
надає абоненту можливість користуватися його технічним обладнанням 
для доступу до мережі інтернет.

Зобов’язання з надання інтернет-послуг належать до зобов’язань з 
приводу надання фактичних послуг, тобто послуг, що споживаються в 
процесі їхнього надання і не пов’язані з установленням, зміною або при-
пиненням прав і обов’язків замовника (о.а.підопригора. цивільне право: 
підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. – к.:вентурі., 1997. – 
с.265). Зокрема, в договорі про надання провайдерських послуг останні 
споживаються в процесі їхнього надання.

За суб’єктним складом зобов’язання з надання послуг можна поді-
лити на зобов’язання, що надаються споживачам, і зобов’язання з іншими 
учасниками. Зобов’язання з надання інтернет-послуг орієнтовані на задо-
волення потреб споживачів.

Зобов’язання з надання послуг можуть бути як оплатні, так і без-
оплатні. оскільки інтернет-послуги є різновидом телекомунікаційних по-
слуг, то відповідно до Закону україни «про телекомунікації» до обов’язків 
споживача телекомунікаційних послуг відносять обов’язок своєчасно 
оплачувати отримані ним телекомунікаційні послуги. таким чином, 
зобов’язання з надання інтернет-послуг мають оплатний характер.

капля о. визначає, що зобов’язання з надання інтернет-послуг є до-
говірним типом зобов’язання, об’єкт якого – дії виконавців (наприклад 
провайдерів) з надання послуг мережі інтернет споживачам (абонентам) 
для задоволення їх інформаційних потреб (капля о. Юридична приро-
да зобов’язань із надання інтернет-послуг //вісник академії управління 
мвс. – 2010. № 2(14), с.83-88).

можна зробити висновок, що зобов’язання з надання інтернет-
послуг – є договірним типом зобов’язаннь, за яким виконавець (наприклад, 
провайдер) зобов’язується за завданням замовника (наприклад, абонента) 
надати інтернет-послугу, яка споживається у процесі вчинення певної дії 
або реалізації певної діяльності, що не має упредметненого результату, та 
має оплатний характер і корисний ефект для споживача.


