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Постановка проблеми. В умовах становлен
ня та розвитку інформаційного суспільства важ
ливу роль відіграють інформаційнокомунікаційні 
технології, які дозволяють збирати, обробляти, 
отримувати та передавати інформацію на локаль
ному, загальнодержавному та міжнародному рів
нях. Провідне місце серед таких технологій посідає 
Інтернет як найбільша телекомунікаційна мережа 
у світі, яка зародилася у 1969 році і починаючи з 
80х років ХХ століття стала активно розвиватися та 
розповсюджуватися.

Процес глобальної інтернетизації не оминув і 
вітчизняний простір. Так, за результатами нещодав
но проведеного компанією InMind Factum Group 
Ukraine дослідження, частка регулярних користува
чів Інтернету в Україні складає 59 %, або 21,8 млн. 
[1]. Як відомо, 16 вересня 2014 року було ратифі
ковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми держа
вамичленами, з іншої сторони. За умовами цієї уго
ди передбачається поступова адаптація законодав
ства України до acquis ЄС відповідно до напрямів, 
визначених у цій угоді. Відповідно до глави 6 Угоди 
«Заснування підприємницької діяльності, торгівля 
послугами та електронна торгівля» адаптації підля
гають, зокрема, такі напрями, як тeлeкомунікаційні 
послуги (частина 5 «Нормативноправова база», 
підрозділ 5 »Тeлeкомунікаційні послуги») та елек
тронна торгівля (частина 6 »Електронна торгів
ля»). З метою організації робіт щодо адаптації на
ціонального законодавства Кабінетом Міністрів 
України прийнято розпорядження від 17 вересня 
2014 року № 847 р «Про імплементацію Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтова
риством з атомної енергії і їхніми державамичле
нами, з іншої сторони».

Стрімкий розвиток Всесвітньої мережі Інтер
нет загострив проблему контрафакції та піратства, 

створивши для порушників права інтелектуальної 
власності додаткові та спрощені канали у кіберп
росторі для просування, реклами, пропозиції, про
дажу та розміщення з цією метою контрафактної і 
піратської продукції споживачам.

Попри надзвичайну популярність Інтернету у 
вітчизняній юридичній науці приділено недостатню 
увагу дослідженню мережі як правової категорії, а 
також правовідносин, які виникають у зв’язку з її 
використанням.

Стан дослідження теми. Питання правової 
природи відносин, які виникають, змінюються та 
припиняються у зв’язку з функціонуванням та вико
ристанням мережі Інтернет, є предметом багатьох 
наукових дискусій. Зокрема, деякі аспекти окрес
леної проблематики порушувалися у працях росій
ських та вітчизняних правників: Ю.Є. Булатецького, 
А. Б. Венгерова, М. Б. Касьонової, В. О. Копилова, 
С. В. Малахова, І.М. Рассолова, та ін. Як наслідок 
недостатнього ступеня розробки, питання поняття 
та особливостей правовідносин, що виникають у 
зв’язку з використанням мережі Інтернет, мають 
неабиякий теоретичний та практичний інтерес і по
требують подальшої розробки.

Тому метою даної статті є визначення право
вої природи відносин, виникнення, зміна та при
пинення яких опосередковані використанням ме
режі Інтернет, шляхом аналізу положень юридичної 
доктрини, виявлення особливостей цих відносин та 
проведення їхньої класифікації.

Виклад основного матеріалу. Згідно зі стат
тею 1 Закону України «Про телекомунікації», згід
но з якою це – всесвітня інформаційна система 
загального доступу, яка логічно зв’язана глобаль
ним адресним простором та базується на Інтернет
протоколі, визначеному міжнародними стандар
тами. При цьому під інформаційною системою 
загального доступу розуміється сукупність телеко
мунікаційних мереж та засобів для накопичення, 
обробки, зберігання та передавання даних.
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Узагальнення висловлюваних в юридичній 
доктрині позицій дозволяє зробити висновок про 
те, що одні вчені (Ю.Є. Булатецький, А. Б. Венгеров, 
В. О. Копилов та ін.) виходять із загальної теорії 
правовідносин і виокремлюють такий вид право
відносин як інформаційні правовідносини або ще 
вужчу категорію – правовідносини в Інтернеті.

Так, на думку В. О. Копилова, однорідність та 
особливості інформаційних відносин визначають
ся особливостями і юридичними властивостями 
об’єктів, із приводу яких або у зв’язку з якими вони 
виникають, а саме: інформації та інформаційних 
об’єктів, інформаційних технологій, засобів їх за
безпечення, засобів зв’язку і телекомунікацій. 
Особливості ж інформаційних відносин зводяться 
до того, що вони виникають, розвиваються і припи
няються в інформаційній сфері при обігу інформа
ції; опосередковують державну політику визнання, 
дотримання та захисту інформаційних прав і сво
бод людини і громадянина в інформаційній сфері; 
відображають особливості застосування публічно
правових та цивільноправових методів правового 
регулювання при здійсненні інформаційних прав і 
свобод з урахуванням специфічних особливостей 
та юридичних властивостей інформації та інформа
ційних об’єктів [2, с. 37].

Інші ж науковці відходять від традиційних по
нять теорії права і вводять нове поняття «інтернет
відносини», розуміючи під ним віртуальні відноси
ни, які виникають в мережі Інтернет та регулюються 
нормами права та етики.

Наприклад, І.М. Рассолов воліє говорити про 
інтернетвідносини, які є частиною відносин у вір
туальному просторі (включаючи моральні, етичні 
та інші види відносин), учасники яких виступають 
як носії суб’єктивних прав та обов’язків в Інтернеті. 
Особливостями таких відносин є те, що вони мо
жуть виникати між особливими суб’єктами (напри
клад, операторами зв’язку, провайдерами, роз
робниками мереж, міжнародними організаціями, 
відповідальними за розвиток протоколів Інтернету); 
ці суб’єкти можуть перебувати в різних країнах, їх 
діяльність може регулюватися законодавствами 
різних країн; Інтернетвідносини неможливі без 
використання інформаційнотелекомунікаційних 
технологій і мереж; ці відносини виділяються на 
певному етапі розвитку суспільства, держави і тех
нологій [3, с. 7274].

Деякі ж учені, дотримуючись традиційного під
ходу до визначення правової природи відносин, 
які виникають у мережі Інтернет, виділяють при 
цьому низку особливостей, притаманних цим пра
вовідносинам. На думку С. В. Малахова, існуючі в 
Інтернеті цивільні правовідносини мають харак
теристики, які відрізняють їх від інших цивільних 

правовідносин, а саме: наявність нетрадиційної 
передумови (суб’єктами можуть бути тільки корис
тувачі Інтернет, що володіють необхідним доступом 
у Мережу); віртуальність (існують тільки при вико
ристанні спеціального програмного і технічного 
(апаратного) забезпечення в штучно створеному 
і підтримуваному комп’ютерами середовищі); іс
нування у невизначеному фізичними межами про
сторі, що може тягти за собою відсутність дієвого 
механізму правового регулювання [4, с. 1415].

У літературі також висловлюється точка зору, 
що Інтернет сам по собі не породжує виникнення 
правовідносин. Це пояснюється тим, що Інтернет 
як інформаційнотелекомунікаційна мережа не 
створює нових об’єктів та товарів, а лише надає 
можливості для їх створення, розміщення та до
ступу до них користувачів мережі. Відносини ж, які 
виникають у зв’язку з функціонуванням Інтернет як 
інформаційнотелекомунікаційної мережі (мають
ся на увазі технічні апаратні та програмні засоби 
з’єднання комп’ютерів), належать більше до сфери 
технічних стандартів та майже не носять правово
го характеру. У тих небагатьох випадках, коли те чи 
інше правове регулювання все ж застосовується, 
його предметом стають послуги, суб’єктивні права 
та матеріальні об’єкти, які нічим принципово не 
відрізняються від предметів аналогічного право
вого регулювання, що існували до появи Інтернет 
[5, с. 18].

З такою позицією можна погодитися лише в 
тому, що в цілому мережа Інтернет, виступаючи 
об’єктом правового впливу, сама по собі не спри
чинює виникнення, зміну та припинення правовід
носин. Із цього приводу слід додатково відзначити, 
що у правовій науці існує дискусія щодо співвід
ношення категорій «правовий вплив» та «право
ве регулювання», в ході якої висловлюються такі 
основні дві точки зору: 1) правове регулювання 
вичерпує можливі форми впливу права на суспіль
ні відносини, тобто зазначені категорії є тотожними 
(С. О. Голунський, О. А. Лукашева, Л. С. Явич та ін.); 
2) поняття «правовий вплив» за обсягом є ширшим 
за поняття «правове регулювання» (С. С. Алексєєв, 
М.І. Матузов, О.В. Міцкевич, М. Ф. Орзіх, Ю. К. Тол
стой та ін). Прихильники другого підходу зазвичай 
визначають правове регулювання як здійснюва
ний всією системою юридичних засобів вплив 
на суспільні відносини з метою їх упорядкування, 
а правовий вплив – як взятий у єдності та різно
манітності весь процес впливу права на соціальне 
життя, свідомість та поведінку людей.

Правовідносини, пов’язані з мережею Інтер
нет, виникають із приводу різних елементів склад
ної багаторівневої інфраструктури мережі Інтернет. 
Так, за словами М. В. Якушева, Інтернет – багато
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шарове, багаторівневе утворення, об’єднання 
багаторівневих мереж. На самому нижньому рів
ні – фізична інфраструктура, канали зв’язку, інфра
структура доступу до мереж. Далі розташовується 
адресний простір (IPадреси), над яким існує над
будова у вигляді доменних імен, система DNS, та 
на самих верхніх поверхах ієрархії Інтернету як 
мережі знаходяться звичайні додатки, поштові сер
віси, пошукові системи, вебсайти [6].

Безперечно відносини, які виникають у зв’язку 
з існуванням та практичним використанням мере
жі Інтернет, мають свою специфіку, яка виявляєть
ся у суб’єктному складі, об’єктах та змісті цих пра
вовідносин. Слід погодитися з М. Б. Касьоновою в 
тому, що на кожному з інфраструктурних рівні ме
режі Інтернет складаються відповідні правові від
носини, в яких беруть участь різні суб’єкти права, 
та які виникають із приводу досить специфічних 
об’єктів правового регулювання [7, с. 139]. Такі 
відносини у переважній своїй більшості мають ін
формаційне наповнення, оскільки складаються із 
приводу розміщуваної в Інтернеті інформації, та 
можуть регулюватися за допомогою методів при
ватного та публічного права або поєднання еле
ментів обох цих методів.

При цьому як і будьяке правове відношен
ня, відношення, що виникає в мережі Інтернет, 
є складною правовою категорією, що включає в 
себе набір обов’язкових елементів: 1) суб’єктів; 2) 
об’єкта, 3) змісту. Підстав для виділення у структу
рі такого правовідношення будьяких додаткових 
елементів, на наш погляд, немає. Адже запропо
новані у літературі в якості «особливих» елемен
тів так званих «інтернетвідносин» інформація та 
технічні засоби становлять не що інше, як об’єкт 
правовідношення.

Залежно від застосованого критерію при про
веденні класифікації пропонуємо виділяти такі 
види правовідносин в мережі Інтернет:

• залежно від об’єкта регулювання:
– відносини, які виникають із приводу форму

вання національної мережевої інфраструктури під
ключення та приєднання мереж, використання ка
налів телекомунікації абонентського обладнання;

– відносини, які виникають із приводу вико
ристання адресного простору відповідного сегмен
та мережі Інтернет та розподілу IPадрес;

– відносини, які виникають із приводу ство
рення та адміністрування доменних назв відповід
ного сегмента мережі Інтернет;

– відносини, які виникають із приводу під
ключення обладнання користувачів до мережі 
Інтернет;

– відносини, які виникають із приводу на
дання послуг хостингу, тобто послуг з розміщен
ня інформаційного ресурсу (вебсайту) в мережі 
Інтернет шляхом виділення та надання провайде
ром дискового простору на власному сервері;

– відносини, які виникають із приводу ство
рення, розповсюдження та використання інтернет
контенту, а також надання різного роду інформа
ційних послуг;

• залежно від суб’єктного складу:
– відносини, які виникають між постачальни

ком мережевих послуг (провайдером) і користува
чем мережі Інтернет;

– відносини, які виникають між користувача
ми Інтернет;

– відносини, які виникають між провайдера
ми (операторами) та уповноваженими органами 
державної влади;

• залежно від економічного змісту:
– майнові відносини, які виникають із приво

ду матеріальних благ (наприклад, об’єктів фізичної 
інфраструктури мережі Інтернет);

– немайнові відносини, які виникають із при
воду нематеріальних благ (наприклад, інформації, 
інформаційних прав і свобод, прав інтелектуальної 
власності тощо);

• за галузевою приналежністю:
– цивільноправові;
– адміністративні;
– господарські;
– кримінальноправові та ін.;

• залежно від присутності «іноземного еле-
менту» у правовідносинах:

– такі, що ускладнені «іноземним елементом» 
(наприклад, ситуації коли сервер (об’єкт право
відносин) розміщений за кордоном; провайдер 
(суб’єкт правовідносин) зареєстрований в інозем
ній країні; незаконне розміщення об’єктів права 
інтелектуальної власності в мережі Інтернет, що 
мало місце на території іноземної держави (юри
дичний факт);

– правовідносини, які не ускладнені «інозем
ним елементом» та не виходять за межі юрисдикції 
однієї держави.

Висновки. Підсумовуючи викладене, право
відносини в мережі Інтернет можна визначити як 
врегульовані нормами міжнародного та національ
ного права суспільні відносини, які виникають із 
приводу матеріальних та нематеріальних об’єктів, 
залучених до структури побудови, системи функціо
нування та інформаційного наповнення мережі.
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Позова Діна Дмитрівна
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Стаття присвячена дослідженню правовідносин, які виникають у зв’язку з використанням мережі Інтернет. 

Проаналізовано положення юридичної доктрини щодо визначення правової природи відносин, які виникають, 
змінюються та припиняються у віртуальному просторі. Проведено класифікацію правовідносин в мережі Інтернет. 
Запропоновано авторське визначення правовідносин в мережі Інтернет як врегульованих нормами міжнарод
ного та національного права суспільних відносин, які виникають із приводу матеріальних та нематеріальних 
об’єктів, залучених до структури побудови, системи функціонування та інформаційного наповнення мережі.

Ключові слова: мережа Інтернет, правовідносини в мережі Інтернет, правова природа, об’єкт правового 
впливу.

Позова Дина Дмитриевна
ОСОБЕННОСТИ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Статья посвящена исследованию правоотношений, возникающих в связи с использованием сети Интернет. 

Проанализированы положения юридической доктрины по поводу определения правовой природы отношений, 
которые возникают, изменяются и прекращаются в виртуальном пространстве. Проведена классификация 
правоотношений в сети Интернет. Предложено авторское определение правоотношений в сети Интернет как 
урегулированных нормами международного и национального права общественных отношений, возникающих 
по поводу материальных и нематериальных объектов, привлеченных в структуру построения, системы функцио
нирования и информационного наполнения сети.

Ключевые слова: сеть Интернет, правоотношения в сети Интернет, правовая природа, объект правового 
воздействия.

Pozova Dina Dmytrivna
FEATURES OF RELATIONS ON THE INTERNET
The article is devoted to the research of legal relations arising from the use of the Internet. Provisions of legal 

doctrine on the definition of the legal nature of relations that arise, change and stop to exist in the virtual space 
are analyzed. The classification of legal relations on the Internet is made. It is suggested author’s own definition 
of legal relations on the Internet as social relations arising due to the tangible and intangible objects involved into 
the construction of a structure, system operation and content of the network, which are regulated by the rules of 
international and national law.

Keywords: Internet network, legal relations on the Internet, legal nature, the object of the legal impact.


