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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Як відомо, нині суспільство України 

знаходиться на шляху до перетворення його із індустріального на інформаційне. 

Досвід зарубіжних країн довів, що вирішальним фактором у даному завданні є 

швидкий та якісний розвиток інформаційно-телекомунікаційних мереж, одним із 

складових яких є мережа Інтернет, а саме її український сегмент. І в жодному разі 

Інтернет не зможе дієво функціонувати без його складових частин - веб-сайтів. В цій 

сфері слід досягти гармонізації законодавства України із законодавством країн 

Європейського Союзу (ЄС), Співдружності Незалежних Держав (СНД) та деяких 

інших, які вже встигли досягти результатів у даному питанні.  

Норми законодавства України, які б регламентували конкретно питання 

правового статусу веб-сайту як об’єкту інтелектуальної власності - відсутні порядок 

функціонування українського сегменту Інтернету є недосконалим і досі перебуває у 

процесі становлення, тому нашій державі варто перейняти досвід правового 

регулювання відносин, що виникають у зв’язку із веб-сайтами у зарубіжних країн 

(наприклад, США), які вже відзначилися .у якості таких, що мають якісне 

регулювання даної сфери. 

Важливим внеском даної роботи є висвітлення сутності поняття «веб-сайт», 

потреба у чом спричинена в першу чергу тим, що в наукових джерелах та чинному 

законодавстві єдине розуміння даного терміну відсутнє, і найчастіше воно 

тлумачиться досить широко як сукупність самостійних об’єктів авторського права, 

що підлягають правовій охороні окремо.  

Аналіз законодавства ЄС, присвяченого охороні веб-сайтів як особливого 

об’єкту авторського права, виявляє їх особливий характер, але більш детальне 

регулювання здійснюється державами-членами,локально. Саме тому національне 

законодавство і досі залишається одним із основних джерел регулювання 

правовідносин щодо веб-сайтів у ЄС. 

Для вивчення процесів правового регулювання створення, використання, 

функціонування веб-ресурсів у державах ЄС були обрані Франція, Німеччина, 
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Велика Британія, Іспанія як одні з основних держав ЄС і типові представники різних 

сімей права – загального й континентального. 

Ступінь наукової розробленості тематики. Наразі у науковій літературі 

проблема правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку із 

використанням веб-сайтів не є розробленою у достатньому об’ємі. Як правило, у 

роботах окремих авторів висвітлено лише окремі частини питання, або загальні 

підходи до його розуміння. Крім того, теоретичні підходи до майбутнього 

удосконалення правового регулювання веб-сайтів як особливого об’єкту 

інтелектуальної власності не є опрацьованими наукою цивільного права. Спробу 

надати визначення веб-сайту та зазначити його місце в системі об’єктів цивільного 

права зробив український науковець М.В. Гура, також дефініції об’єкту у своїх 

монографіях надавали такі російські вчені, як А.Г. Серго, С.А. Бабкін, В.Б. Наумов. 

Важливий внесок в дослідження правового положення веб-сайту та пов’язаних із 

ним понять зробили також О.М. Пастухов, М.В. Селіванов та М.А. Хатаєва. 

На сьогодні в Україні немає жодного комплексного дослідження правового 

регулювання веб-сайтів із позицій міжнародного приватного права. У нашій державі 

висвітленням відповідної проблематики в більшості випадків займаються технічні 

спеціалісти галузі Інформаційних Технологій. Юридичні наукові дослідження із цих 

питань є поодинокими і стосуються здебільшого законодавчого регулювання 

аспектів, пов’язаних із передачею прав на окремі частини веб-сайту як об’єкти 

авторського права.  

У науковій літературі країн англо-американської системи проглядається 

описовий характер визначення дефініції веб-сайтів, що спричинено особливим 

підходом до авторського права у таких державах, де електронний ресурс зазвичай 

розглядається саме як сукупність окремих об’єктів авторського права, що 

охороняються кожний окремо. 

Теоретичне підґрунтя для підготовки та написання дисертації склали праці 

сучасних українських ті іноземних вчених-правознавців, зокрема таких як Гура 

М.В., Пастухов О. М., Серьогін В.О. На теренах ближнього зарубіжжя, в країнах 

СНД даною проблемою опікуються Серго А.Г., Наумовим В.Б., Барановським П.Д., 
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Бабарикіним П.В., Власенко А. В., Калятин В.О., Колосов В. А., Кримханд В. Д., 

Петровський С.В., Рузакова О.А., Судариков С. А. Особлива увага була приділена 

працям визнаних зарубіжних фахівців з інтернет-права, а саме таких як : Фічор М., 

Коельман К., Костер А., Гінсбурга Дж., Гріффін Т., Джанклов Л., Макдональд Е., 

Поукнер П., Сассо Б., Семьюелс Дж., Хугенхольц П., Ціммек С. та ін. 

Деякі питання авторського права, що виникають в цифровому середовищі, 

інформація з яких була також використана у процесі написання даного дослідження, 

були розглянуті такими вітчизняними вченими, як Антонов В.М., Дзера О.В., 

Дробязко Р.В., Жаров В.А., Підопригора О.А., Підопригора О.О., Шишка Р.Б., та ін.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане в рамках наукової теми «Правові засади співпраці України з 

міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика», яка є частиною 

планової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Україна у міжнародних інтеграційних 

процесах» № 11БФ048-01. 

Мета і завдання дослідження. Основна мета даного дослідження - це 

визначення напрямів правової охорони веб-сайту як особливого об’єкту 

інтелектуальної власності шляхом комплексного аналізу цивільно-правових відносин, 

які виникають у процесі створення, функціонування, використання веб-сайтів; 

розробка теоретичних положень та практичних пропозицій для розв’язання вказаної 

проблеми. 

Для досягнення поставленої мети було висунуто такі основні завдання: 

– визначити поняття веб-сайтів, їх ознаки, юридичну природу та основні 

правові категорії, що необхідні для розкриття теми; 

– систематизувати нормативні акти, які регулюють відповідні відносини, 

виявити закономірності та перспективи розвитку національного та міжнародного 

законодавства у сфері правового регулювання веб-сайтів; 

– проаналізувати наукову літературу, присвячену правовим проблемам, що 

виникають у відносинах зі створення, використання та функціонування веб-сайтів; 

– з’ясувати місце веб-сайтів в українському правопорядку та безпосередньо в 
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праві інтелектуальної власності; 

– дослідити структуру веб-сайту та визначити, які види результатів 

інтелектуально-творчої діяльності можуть входити до складу веб-сайту; 

– зробити детальний аналіз діючого українського законодавства у сфері 

регулювання вказаних відносин, та порівняти його із законодавством Європи, СНД 

та чинним міжнародним регулюванням; 

– виявити тенденції майбутнього розвитку веб-сайтів як об’єктів 

інтелектуальної власності; 

– встановити коло учасників зазначених правовідносин та методи захисту їх 

прав; 

– виявити проблеми у правовому регулюванні положення веб-сайтів в Україні; 

– виробити рекомендації щодо шляхів оптимізації законодавчого закріплення 

механізмів охорони веб-сайту як особливого об’єкту права інтелектуальної 

власності та захисту учасників відповідних правовідносин. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які складаються у процесі 

створення, функціонування та використання веб-сайтів. 

Предмет дослідження – норми законодавства України та окремих зарубіжних 

країн, що регулюють відносини у сфері розробки, функціонування та використання 

веб-сайтів, наукова література із теми дослідження та судова практика. 

Методи дослідження. Загальнотеоретичну і методологічну основу дисертації 

становлять загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. У процесі розробки 

дисертаційної роботи були застосовані формально-логічний, системно-

функціональний, порівняльно-правовий, історико-правовий та інші наукові методи. 

Формально-логічний метод був використаний під час аналізу норм 

нормативно-правових актів у сфері права інтелектуальної власності України, країн 

Європи та СНД, Японії та США. За допомогою системно-функціонального методу 

автором дисертації було досліджено механізми авторсько-правових відносин, що 

виникають у зв’язку із веб-сайтами. Порівняльно-правовий метод допоміг  провести 

порівняння норм міжнародних правових документів Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ) та ЄС у сфері захисту авторського права. 
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Діалектичний та історико-правовий методи вплинули на вивчення тенденцій 

розвитку Інтернету та веб-сайтів як одиниці його існування. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є першим 

комплексним дослідженням та порівнянням норм українського та зарубіжного 

законодавства, а також міжнародної судової та арбітражної практики щодо 

створення та використання особливого об’єкту інтелектуальної власності - веб-

сайту, за результатами чого автором було розроблено аргументовані пропозиції 

щодо вдосконалення правового регулювання процесу розробки та використання веб-

сайтів. В даній науковій роботі електронний веб-ресурс розглянуто як один із видів 

складених об’єктів права інтелектуальної власності, що дало змогу виявити в його 

складі декількох різнорідних самостійних об’єктів авторського права. 

Вперше: 

– обґрунтовано доцільність використання жорстких методів регулювання 

відносин, що виникають у зв’язку із існуванням та діяльністю в Інтернеті веб-сайтів. 

Для регулювання даних відносин доцільно використовувати такі методи як 

блокування доступу користувача-порушника до Інтернету; занесення його у 

«чорний» список, щоб він не мав змоги підключитися до іншого провайдера; 

накладення штрафу  у великому розмірі та деякі інші;  

– доведено необхідність перейняття Україною практики країн ЄС та СНД у 

боротьбі із розміщенням нелегального контенту в Інтернеті. У вітчизняному 

законодавстві необхідно передбачити  регулювання поширення інформації в 

Інтернеті на основі принципів, які гарантують будь-якій державі право на створення 

комп'ютерних мереж на своїй території, участь у міжнародному обміні 

електронними даними, захист від шкідливої та (або) суспільно небезпечної 

інформації; 

– узагальнено недоліки механізму регулювання правовідносин, що виникають 

у зв’язку із веб-ресурсами в українському законодавстві. Такими основними 

недоліками є відсутність вкрай важливих елементів, а саме: визначення терміну 

«веб-сайт» у нормативних актах держави та у переліку об’єктів авторського права; 

принципів щодо розмежування відповідальності інформаційних посередників, 
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правовласників та користувачів веб-сайтів електронних ресурсів; закріпленої на 

рівні діючого законодавства інструкції щодо процесу реєстрації доменного імені; 

– розроблено механізми передачі прав на веб-сайт як окремий об’єкт 

інтелектуальної власності та на його окремі структурні частини. Одним із таких 

механізмів може стати авторсько-правовий договір; 

–  створено перелік кроків щодо превентивного захисту веб-сайту, які 

передують судовим методам. Такими засобами є: проставлення Копірайту, тобто 

спеціального знаку (©); реєстрація назви веб-сайту (домену) у вигляді торговельної 

марки; реєстрація авторських прав на контент, тобто на авторські тексти, 

зображення, відео-аудіофайли тощо; реєстрація назви веб-сайту або у якості ЗМІ; 

ліцензійна угода із користувачем та деякі інші. 

Також автором дослідження удосконалено дефініцію поняття «веб-сайт», під 

яким пропонується розуміти сукупність програмних та апаратних засобів, що 

підкріплено унікальною адресою у Інтернеті разом із інформаційним вмістом 

(авторські тексти, аудіо- та відеозаписи, дизайн тощо), що знаходяться у 

розпорядженні певного суб'єкта, а також забезпечують доступ всіх бажаючих до 

даних ресурсів та інші інформаційні послуги, що можуть бути надані шляхом 

використання Інтернету. 

Особливої уваги заслуговують пропозиції автора щодо доповнення перелік 

об’єктів авторського права, визначеного у ч. 1 ст. 8 Закону України «Про авторське 

право та суміжні права» таким об’єктом як «веб-сайт».  

Також автор пропонує доповнити ст. 1  Закону України «Про авторське право 

та суміжні права» спеціальним визначенням терміну веб-сайт як: «сукупності 

програмних та апаратних засобів, а також змістового наповнення («контенту»), 

які формують собою єдиний об’єкт ІВ, є розміщеними на сервері, а доступ 

користувачів до них можливий через онлайн-«перехід» за унікальною адресою у 

Інтернеті («доменне ім’я»). 

Удосконалено: 

– підхід до визначення кола майнових прав, що виникають у власника веб-

сайту у зв’язку  із належним йому електронним ресурсом. Такими є право на 
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відтворення, право на розповсюдження, право на доведення до загального відома, 

право на імпорт, право на публічний показ, право на повідомлення для загального 

відома по кабелю, право на переклад, право на переробку. Власник веб-сайту не 

зможе скористуватися такими правами як право на аранжування та включення 

творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; 

– систему кваліфікаційних вимог, що висуваються до веб-сайту як об’єкту 

права інтелектуальної власності. Визначено такі вимоги: веб-сайт має бути 

результатом творчої діяльності автора (або групи авторів), має бути виражений у 

матеріальній (об'єктивній) формі, доступній для сприйняття людськими чуттями та 

для сприйняття третіми особами, що дає йому можливість бути відтвореним. 

Дістали подальшого розвитку: 

– аргументація необхідності поліпшення чинного українського законодавства 

в частині охорони прав суб’єктів правовідносин, що виникають у зв’язку із 

існуванням веб-сайтів; 

– розкриття недоліків і суперечностей, наявних у чинному законодавстві 

України, що регулює відповідні відносини. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Висновки 

дисертаційного дослідження можуть бути використані у нормотворчій діяльності 

для вдосконалення діючого законодавства у сфері правового регулювання веб-

сайтів, а також у правозастосовній практиці учасників відносин, що виникають у 

зв’язку зі створенням та використанням електронних ресурсів, діяльності органів з 

охорони авторських прав. 

Теоретичні положення дисертації може бути використано при викладанні 

спецкурсів «Інтернет право», «Право інформаційних систем», «Авторське право в 

цифрову епоху» у вищих навчальних закладах, при проведенні наукових 

досліджень, підготовці навчальних та методичних посібників із відповідної 

тематики. 

Особистий внесок дисертанта. Наведені у дисертації положення, 

узагальнення, висновки, рекомендації та пропозиції сформульовано та обґрунтовано 

дисертантом самостійно, на підставі особисто проведених досліджень, у результаті 
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опрацювання та аналізу наукових і нормативних джерел, а також практики 

правозастосування. Публікації за темою дисертаційного дослідження виконані 

дисертантом одноособово. 

Апробація результатів дослідження. Результати і висновки дисертаційного 

дослідження обговорено на засіданні кафедри міжнародного приватного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Основні теоретичні положення та висновки дисертації оприлюднені на 

науково-практичній конференції, зокрема: міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та 

органів публічного адміністрування у напрямку розвитку правової системи 

України» (м. Київ, 31 жовтня – 01 листопада 2014 р.) (тези опубліковано); 

міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Юридична наука та 

практика: виклики сучасності» (Київ, 17 вересня 2015 р.) (тези опубліковано); 

міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток державності та права в 

Україні: реалії та перспективи» (м. Львів, 18 вересня – 19 вересня 2015 р.) (тези 

опубліковано). 

Публікації. Результати дослідження відображено у семи наукових 

публікаціях: основні положення дисертації викладено у п’яти статтях у фахових 

періодичних виданнях, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, 

одній науковій статті в іноземному фаховому виданні, а також одних тезах 

доповідей на науково-практичній конференції. 

Обсяг і структура дисертації. Структура дисертації зумовлена її предметом, 

метою, завданнями та методологічною основою дослідження. Робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, які містять дванадцять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 225 сторінок, у списку 

використаних джерел - 218 найменувань на 27 сторінках.
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕБ-САЙТ ЯК ОБЄКТ 

ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

1.1. Веб-сайт як особлива форма організації електронної інформації  

«Хто володіє інформацією, той володіє світом» – слова видатного політика 

Вінстона Черчіля, з якими важко не погодитися. Наше суспільство наразі 

знаходиться на самому початку трансформації з індустріального на інформаційне.  

 Так, інформаційне – це суспільство, в якому велика частина працівників 

задіяна у сфері виробництва, зберігання, переробки і реалізації інформації, особливо 

вищої її форми – знань. Для даної стадії розвитку суспільства та економіки 

характерними є: 

 збільшення ролі знань та інформаційних технологій в житті населення; 

 повсякчасна інформатизація із використанням спеціальних каналів, як от радіо, 

телебачення, мережа Інтернет тощо; 

 створення глобального інформаційного простору, яке сприяє ефективній 

інформаційній взаємодії людей та їх вільного доступу до світових 

інформаційних ресурсів, що тим самим провокує задоволення їх потреб в 

інформаційних продуктах і послугах; 

 електронна демократія – форма суспільних відносин, за якої громадяни та 

організації залучаються до державотворення та державного управління, а також 

до місцевого самоуправління шляхом широкого застосування інформаційно-

комунікаційних технологій [75, с. 21-23].  

Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007-2015 роки» визначено необхідність розвитку інформаційного 

суспільства, орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх, в якому кожна 

людина може створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них 

вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, мати можливість повною 
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мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному і особистісному розвиткові 

та підвищувати якість життя [14]. 

Задля того, щоб дійсно називатися інформаційним, нашому суспільству 

необхідно розвивати і усіляко сприяти посиленню ролі мережі Інтернет. На 

законодавчому рівні дана теза міститься у схваленій розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р "Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні": «...необхідно підвищити рівень 

інформаційної представленості України в Інтернет-просторі та присутності в ньому 

українських інформаційних ресурсів; забезпечити прийняття системних державних 

рішень, спрямованих на стимулювання створення національних інноваційних 

структур (центрів, наукових парків і технопарків) для розроблення 

конкурентоспроможних вітчизняних інформаційно-комунікаційних технологій; 

підвищити на державному рівні значущість українського сегмента Інтернету як 

одного з найважливіших інструментів розвитку інформаційного суспільства та 

конкурентоспроможності держави...» [30]. 

Для простого користувача Інтернет – це засіб оперативного і відносно 

недорогого вирішення цілого ряду повсякденних завдань: відправлення та 

отримання повідомлень електронною поштою; придбання та продаж товарів; 

відкриття банківського рахунку; відвідування електронних бібліотек і музеїв, 

знайомство та ін. Тут, на жаль, не можна обійти і негативний аспект: відчуття 

абсолютної свободи і автономії волі створює відчуття вседозволеності, що часто 

призводить до протиправної поведінки користувача в Мережі. Іншими словами, в 

Інтернеті, як і всякому іншому явищі, є добро, але є і зло, його можна представити і 

як інформаційну скарбницю і як інформаційне звалище; для одних – це поле 

творчого самовираження, а для інших – місце здійснення протиправних вчинків 

[138, с. 11]. 

Перед нами не стоїть завдання визначення технологічних характеристик 

мережі Інтернет, і тим не менше, для кращого розуміння специфіки теми 
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дисертаційного дослідження слід визначити терміни. Для цього ознайомимося з 

найбільш важливими термінами, які мають до неї пряме відношення: 

Глобальна мережа – мережа, що об'єднує необмежену кількість комп'ютерів і 

локальних мереж, що знаходяться на відстані один від одного, та в яких відсутній 

єдиний центр управління (найвідомішою глобальною мережею є Інтернет) [83, с. 

27]; 

Локальна мережа – сукупність комп'ютерів, об'єднаних спеціальної кабельної 

лінією і програмою управління, зазвичай розташованих в безпосередній близькості 

один від одного (в одній будівлі або приміщенні), і мають єдиний (головний) центр 

управління; часто термін «локальна мережа відповідає поняттю «корпоративна 

мережа», що є мережею організації, підприємства і т.д. [83, с. 29]; 

Вузол мережі Інтернет – одиниця (комп'ютер або локальна мережа), 

під'єднана до мережі Інтернет [83, с. 17]; 

Провайдер (оператор зв'язку) – особа, яка на основі ліцензії надає послуги 

доступу до мережі Інтернет, забезпечує користувачам можливість обміну інформації 

та здійснює обробку і зберігання необхідних інформаційних ресурсів [29]; 

Користувач  – фізична або юридична особа, що використовує мережу в якості 

джерела інформації і   / або подає інформацію в публічних та / або особистих цілях 

[76, с. 10]; 

Web-cервер – сукупність технічних засобів, що дозволяє публікувати 

інформацію в мережі Інтернет [83, с. 10]; 

IP-адреса – унікальний ідентифікаційний номер в мережі Інтернет, що 

складається з цифрового ряду від 0 до 225, розділеного точками на чотири сегменти, 

(наприклад, 197.56.201.134) і визначає місце розташування сайту в мережі [76, с. 

23]; 

Доменне ім'я – символьне позначення IP-адреси (наприклад, google.com); 
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Сегмент мережі Інтернет – сукупність IP-адрес (доменних імен), що 

знаходяться під юрисдикцією певної держави [83, с. 44]; 

E-mail (електронна поштова скринька) – комплекс програмно-технічних 

засобів, що використовує унікальний номер (електронну поштову адресу) для 

надсилання та отримання повідомлень з використанням мережі Інтернет [76, с. 60]; 

TCP / IP – спеціальний набір протоколів, що забезпечує можливість 

відправлення та отримання інформаційних файлів (в розподілених пакетах) через 

вузли, приєднані до Мережі [64, с. 114]; 

Браузер (англ. browser), також оглядач Інтернета, (веб-)переглядач — 

програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як 

правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з 

текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці. Тексти 

та малюнки можуть містити посилання на інші веб-сторінки, розташовані на тому ж 

веб-сайті або на інших веб-сайтах. Веб-переглядач за допомогою посилань дозволяє 

користувачеві швидко та просто отримувати інформацію, розміщену на багатьох 

веб-сторінках [83, с. 25]. 

Базовим конструктивним елементом мережі Інтернет є веб-сайт, який 

виступає засобом розміщення та подання інформації в Інтернеті.  

Інтернет-сайт (також веб-сайт) – є «сукупністю гіпертекстових документів 

(у вигляді html-сторінок або таких, що зберігаються в базі даних), електронних 

творів та програмного забезпечення, необхідного для функціонування даних 

інструментів» [94, с. 93.]. 

Сторінки веб-сайтів – це набір текстових файлів, розмічених мовою HTML. 

Ці файли, будучи завантаженими відвідувачем на його комп'ютер, розуміються і 

обробляються браузером і виводяться на засіб відображення користувача (монітор, 

екран КПК, принтер або синтезатор мови) [72, с. 56]. 
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Мова HTML  –  це особливий набір коду, який дозволяє форматувати текст, 

розрізняти в ньому функціональні елементи, створювати гіпертекстові посилання 

(гіперпосилання) і вставляти в сторінку зображення, звукозаписи й інші 

мультимедійні елементи. Відображення сторінки можна змінити додаванням стилів 

на спеціальній мові CSS, що дозволяє централізувати в певному файлі всі елементи 

форматування (розмір і колір заголовних букв 2-го рівня, розмір і вид блоку вставки 

та інше) або сценаріїв на мові JavaScript, за допомогою чого є можливість 

переглядати сторінки з подіями або діями [72, с. 56]. 

Лексично веб-сайт можна визначити як «місце в міжмережжі». Таке 

трактування можна назвати коректним із технічної точки зору, адже веб-сайт 

складається із елементів, які мають форму електро-магнітного поля, вони записані 

на певний записовий пристрій певної ЕОМ, об'єднаної з іншими ЕОМ мережами 

електрозв'язку. Але з юридичної точки зору веб-сайт прийнято розуміти як так 

званий опис «змісту» цього простору на диску (пристрої), його структури та інших 

аспектів функціонування сайту [159, с. 110].  

У сфері інформатики та програмування веб-сайт прийнято розуміти як 

віддалене, зовнішнє для користувача об'єднання системи управління базами даних 

(тобто програми для ЕОМ), баз даних і даних [159, с. 113]. 

Сторінки сайтів можуть бути простим статичним набором файлів або 

створюватися спеціальною комп'ютерною програмою на сервері. Вона може бути 

або зроблена на замовлення для окремого сайту, або бути готовим продуктом, 

розрахованим на певний клас сайтів. Деякі з них можуть забезпечити власнику 

сайту можливість гнучкого налаштування, структуризації і виведення інформації на 

веб-сайті. Такі керівні програми називаються системами управління вмістом (CMS). 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що інтернет-сайт – 

це відокремлений, логічно завершений елемент мережі Інтернет, створений на 

основі технології гіперпосилань, розташований на сервері (host), має унікальну 

адресу (url), за якою до нього може отримати доступ будь-який користувач мережі 
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Інтернет, та у своїй основі містить Інтернет-сторінки, що мають графічний вигляд та 

можуть бути переглянуті за допомогою спеціальних комп’ютерних програм 

(браузерів) [186, с. 6]. 

Як відомо, Інтернет зростає з блискавичною швидкістю. Об’єм інформації, що 

зберігається в мережі – величезний. За даними всесвітньо відомого веб-сайту 

Factshunt загальна кількість сайтів в мережі Інтернет на початок 2014 року складає 

759 мільйонів, серед яких 103 мільйонів – додані протягом 2013 року. 

Щодо історії появи веб-сайтів, то перший із них (info.cern.ch) за авторством 

Тіма Бернерса-Лі з’явився 6 серпня 1991 і являв собою сторінку із опублікованою на 

ній концепцією технології WWW (World Wide Web), яка використовує протокол 

передачі даних HTTP (протокол передачі гіпертексту) за допомогою системи 

адресації URI (Uniform Resource Identifier) шляхом написання коду на мові 

гіпертекстової розмітки HTML (мова розмітки гіпертексту). Додатково на сайті було 

розміщено інформацію щодо принципів встановлення, налаштування і роботи 

серверів і браузерів. Крім того, сайт став першим в історії інтернет-каталогом, тому 

що автор розмістив на його сторінках перший перелік посилань на інші сайти.  

Цілком зрозуміло, що матеріали та інструменти, необхідні для роботи першого 

веб-сайту були підготовлені заздалегідь. До грудня 1990 року були розроблені 

гіпертекстовий браузер із функціями веб-редагування під назвою World Wide Web, 

сервер на базі NeXTcube і, власне, самі сторінки, які сервер надавав браузеру.  

Стандарт WWW було затверджено Європейськім Центром Ядерних 

Досліджень в Женеві (CERN) весною 1991 року. До 1993 року були остаточно 

сформовані специфікації URI, HTTP і HTML. Знаменною датою стало 30 квітня 

1993, коли CERN оголосила, що всесвітня павутина буде вільною і безкоштовною 

для всіх. Саме завдяки цьому сьогодні ми маємо вільний доступ до мережі Інтернет 

[66, с. 22-23].  

Веб-сайти, завдяки своїй багатоманітності, різняться між собою, у першу 

чергу за схемою подання інформації, її обсягом і категорією завдань, що 
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ставляться перед ними. Так, вже зазначений вище info.cern.ch представляв собою 

сукупність статичних документів. Такий тип веб-сайтів прийнято називати сайт-

візитка,тобто такий, що надає загальну інформацію про тему, якій присвячений. 

Даний тип входить у групу так званих інтернет-представництв. До даної групи 

також віднесено такі види сайтів: 

 корпоративні – це повнофункціональні представництва компаній в Інтернеті, 

як правило містять повну інформацію про компанію та її діяльність. Можуть бути 

відкриті для відвідувача або призначені для внутрішнього використання (зв'язок, 

документообіг тощо). Корпоративні сайти потрібні, в першу чергу, для формування 

іміджу компанії та надання відвідувачам і клієнтам найбільш повної інформації. 

 Інтернет-вітрини (інтернет-каталог товарів) – вміщують інформацію про 

товари (докладний опис товару, його сертифікати й нагороди, відгуки клієнтів), 

контакти тощо. Головне призначення сайту-вітрини – продавати. 

 Інтернет-магазини – тотожні інтернет-вітринам, але мають додаткове 

функціональне рішення: можливість замовити пропонований товар через даний 

сайт. 

 Промо-сайт – веб-сайт конкретної торгової марки (бренду), призначений для 

її просування. 

Сьогодні більшість веб-сайтів характеризуються динамічністю та 

інтерактивністю. Особливо це стосується так званих інформаційних ресурсів, які є 

наступними: 

 тематичні сайти, які містить інформацію з будь-якої конкретної тематики, а 

також інтернет-енциклопедії.  

 Інтернет-портали, які містять велику кількість різноманітної інформації, 

схожі із тематичними сайтами, але мають більш розвинену функціональну частину, 

а також більшу кількість сервісів і розділів, як наприклад такі, що призначені для 

для спілкування користувачів: форуми, чати тощо. 
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 Каталоги сайтів, основним вмістом яких є структуровані посилання на інші 

сайти, а також їх короткі описи. 

 Блоги, призначені для того, щоб власник міг писати різноманітні 

повідомлення, свої ідеї, статті тощо. 

Сучасний веб-сайт не є лише збірником інформації. Він також виконує 

допоміжну функцію для користувача, внаслідок чого такий тип сайтів прийнято 

називати веб-сервісами. Їх існує велика кількість, але найбільш вживаними є 

наступні: 

 пошукові системи – використовуються для пошуку сторінок в Інтернеті за 

певними запитами (наприклад, Google.com.ua); 

 поштові сервіси – надають можливість працювати із електронною поштою 

через браузер; 

 інтернет-форуми – призначені для створення користувачами на них різних 

тем із можливістю коментування; 

 сайти-хостинги – призначені для зберігання будь-яких файлів в мережі 

Інтернет; 

 дошки оголошень – надають можливість користувачам розміщувати на них або 

шукати інформацію у вигляді будь-яких оголошень. 

 Соціальні мережі (англ. social network service, скорочено – SNS) – дозволяють 

користувачам завантажувати інформацію на загальнодоступний профайл, 

створювати он-лайн перелік друзів і переглядати профайли інших користувачів [175, 

с. 822]. Це онлайн-сервіс, що призначений для побудови, відображення і організації 

соціальних взаємовідносин [130]. 

 Веб-додаток (англ. web application) – клієнт-серверний додаток, в якому 

клієнтом виступає оглядач Інтернета, а сервером – веб-сервер. Логіка веб-додатку 

розподілена між сервером і клієнтом, данні зберігаються на сервері, а обмін 
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інформацією відбувається по мережі. Веб-додатки є міжплатформеними сервісами, а 

отже клієнт не залежить від операційної системи (ОС) користувача [85, c. 24]. 

 Веб-додаток до соціальної мережі (англ. SNS-application) також соціальний 

додаток, соціальне програмне забезпечення – особливий вид веб-додатків, які 

інтегровано із певною соціальною мережею. Головна їх особливість полягає у тому, 

що вони працюють усередині інтерфейсу самої соціальної мережі [85, c. 97]. 

Існує також дещо інша класифікація веб-сайтів [127] , за якою: 

 перша група – сайти, що існують для надання користувачам інформації, 

контенту; 

 друга група – сайти, спрямовані на організацію спілкування та взаємодії між 

користувачами; 

 третя група – сайти, призначені для надання послуг, продажу товарів через 

Інтернет; сайти, основною функцією яких є організація електронної комерції; 

 четверта група – сайти, що надають різні онлайн-сервіси. 

За ступенем доступності сервісів на сайті прийнято виділяти: 

 відкриті, на яких всі сервіси повністю доступні для кожного відвідувача; 

 напіввідкриті, що потребують реєстрації для отримання доступу до вмісту 

сайту; 

 закриті, тобто службові сайти організацій (у тому числі корпоративні сайти), 

особисті сайти приватних осіб. Такі ресурси доступні для вузького кола 

користувачів, а доступ новим користувачам зазвичай дається через так званий 

«інвайт» (тобто запрошення) [65, c. 43]. 

За фізичним розташуванням розрізняють такі веб-сайти:  

 загальнодоступні сайти мережі Інтернет;  
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 локальні сайти – доступні тільки в межах локальної мережі. Це можуть бути 

як корпоративні сайти організацій, так і сайти приватних осіб в локальній мережі 

провайдера [63, c. 56]. 

Існує також класифікація сайтів за складністю: 

 статичні – складаються із постійних, незмінних сторінок (наприклад, вже 

зазначені сайти-візитки). Вони швидко завантажуються, мають мінімальні вимоги 

до веб-сервера, але для внесення змін у вміст сайту будуть потрібні фахівці;  

 динамічні – для їх функціонування використовується система CMS (система 

управління змістом), тобто забезпечення, яке дозволяє оновлювати інформацію, 

публікувати і змінювати її без залучення фахівців [65, c. 44]. 

Слід розуміти, що веб-сайт, задля того, щоб ним могли скористатися 

користувачі, має бути «встановлений» на теренах мережі Інтернет. Для того, щоб 

забезпечити користувачам можливість орієнтуватися в колосальному обсязі 

інформації, що міститься в Інтернеті, була розроблена специфічна адресна система – 

система доменних найменувань [87, с.155-160].  

Доменне ім'я (термін «доменне найменування», «доменне ім'я» і «домен» у 

даному дисертаційному дослідженні будуть використовуватися як рівнозначні) 

можна визначити як зручну для користувача адресу певного сайту або сторінки. 

Комп'ютеру зручніше працювати із цифровими адресами, і, насправді, так і 

відбувається. Ця адреса виражається чотирма числами; наприклад 207.68.137.43 

(адреса сайту компанії «Майкрософт» в Інтернеті) [с.215]. Такі ряди чисел 

іменуються IР (читається «ай пі») адресами. Зрозуміло, що цифрові адреси не зручні 

для запам'ятовування, не асоціюються у користувача мережі із конкретним 

виробленням товарів чи послуг, або просто з творцем інтернет-сторінки або її 

темою, і, як наслідок, не можуть ефективно служити для орієнтації в 

інформаційному просторі Інтернету. Тому кожній цифровій адресі відповідає 

доменне найменування, яке є зручним саме для його використання людиною, 

наприклад, www.microsoft.com [139, c. 45-46].  
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У більшості випадків в Інтернеті одному сайту відповідає одне доменне ім'я. 

Саме по доменних іменах сайти ідентифікуються в глобальній мережі. Можливі й 

інші варіанти: один сайт розташований на декількох доменах або декілька сайтів – 

під одним доменом. Зазвичай кілька доменів використовують великі сайти (веб-

портали) щоб логічно відокремити різні види послуг (mail.google.com, 

news.google.com, maps.google.com). Непоодинокі й випадки виділення окремих 

доменів для різних країн або мов. Наприклад, google.ru та google.fr логічно є сайтом 

Google на різних мовах, але технічно це різні сайти. Об'єднання декількох сайтів під 

одним доменом характерно для безкоштовних хостингів. Іноді для ідентифікації 

сайтів в адресі після вказівки хоста стоїть тильда і ім'я сайту: example.com/~ мій 

сайт-ім'я/, а найчастіше використовується домен третього рівня: мій-сайт-

name.example.com/.  

Отже, підсумовуючи вищевикладене можна зробити висновок, що веб-сайт, як 

свого роду складений об’єкт, складається із наступних частин:  

 доменне ім'я (назва сайту);  

 комп'ютерна програма (програмне забезпечення або програма ЕОМ); 

 база(-и) даних сайту;  

 дизайн сайту;  

 «контент» або вміст: текстові матеріали, графічні, відео- та аудіофайли тощо. 

Елементи, що входять до складу веб-сайту, у більшості своїй мають 

інформаційну природу, адже їх основна цінність полягає саме в інформації, яку вони 

вміщують. Тому можна зробити висновок, що веб-сайт може вважатися особливим 

чином організованою інформацією. 

  На думку автора в заключеня розгляду питання поняття веб-сайту та його 

складових, потребують згадування і веб-додатки, без яких велика частина сучасних 

веб-сайтів втратила б свою актуальність.  
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Веб-сайти різняться за призначенням, за видами подачі інформації. Тим не 

менш, перші веб-сайти зявилися ще у ХХ столітті, і тому вже не є чимсь новим для 

пересічного громадянина, вони дещо втрачають свою популярність і цінність. 

Натомість в останній час справжньою рушійною силою такого виду взаємодії як 

мережа Інтернет стали веб-додатки, що дають величезну частину нової інформації, 

що, в свою чергу, сприяє залученню великої кількості нових користувачів. Вони 

успішно конкурують із веб-сайтами, адже можуть надати значно більше 

різноманітної інформації та вмісту, а також мають властивість змінюватися 

відповідно до побажань користувачів, що взаємодіють з ними.  

Веб-додаток (англ. web application) – клієнт-серверний додаток, в якому 

інтернет-браузер виступає в ролі клієнта, веб-сервер – в ролі сервера. Дані щодо 

таких додатків зберігаються на сервері, сам же обмін даними відбувається по 

Інтернету. Іншими словами, веб додатки – це допоміжні програмні механізми, за 

допомогою яких можливо автоматизовано виконати певні дії на веб-серверах [125].  

Так як веб-додатки – це міжплатформенні сервіси, то, відповідно, клієнт не 

залежить від операційної системи (ОС) користувача. Такі сервіси створюються один 

раз для довільно обраної платформи, тому не потрібна розробка програми для різних 

версій платформи. Такі сервіси називають "Кросплатформені". 

Взагалі, веб-додаток – готовий програмний комплекс для вирішення завдань 

сайту. Сьогодні навряд чи можливо уявити мережу Інтернет, а також будь який 

сайт-соціальну мережу без різноманітних веб-додатків, як от ігри, перекладачі, 

музичні програми тощо.  

Перші веб-додатки з’явилися наприкінці 90-х років, а ті, що привязані до 

соціальних мереж – із появою перших із них (LinkedIn, MySpace и Facebook) у 2003 

– 2004 роках. 

Щодо технічної сторони веб-додатків, то слід зазначити, що їх відмінною 

рисою є те, що незалежно від операційної системи, яка встановлена на комп’ютер 
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користувача, веб-додаток буде виконувати свої визначені функції, а отже непотрібно 

створювати різні версії програми під різні ОС.  

У типовому веб-додатку є клієнтська та серверна частини, за допомогою яких 

стає можлива реалізація технології «клієнт-сервер». Кожна з їх частин відповідає за 

окрему функцію: 

 клієнтська – реалізує користувальницький інтерфейс, а також формує запити 

до сервера і обробляє відповіді від нього; 

 серверна – отримує запит від клієнта, виконує обчислення, після цього формує 

веб-сторінку і відправляє її клієнту по мережі з використанням спеціального 

протоколу HTTP. 

Для створення веб-додатків на стороні сервера використовуються різноманітні 

технології та різні мови програмування, які можуть здійснювати вивід в стандартну 

консоль. 

Раніше в клієнт-серверному програмуванні кожен додаток мав свою власну 

клієнтську програму, і він працював в якості інтерфейсу користувача і повинен був 

бути встановлений на кожному персональному комп'ютері. 

Веб-додатки до соціальних мереж за своєю суттю є «веб-сайтом у веб-сайті». 

Кожен веб-додаток повністю або частково складається із наступних елементів: 

комп'ютерна програма; дизайн; зображення; аудіовізуальні файли; бази даних 

(наприклад, таких, що складаються з переліку користувачів соціальної мережі, що 

використовують даний веб-сервіс тощо) [124, с. 1782-1785].  

Отже, підсумовуючи викладене у даному підрозділі, можна зробити висновок 

про те, що питання правового регулювання мережі Інтернету загалом, та веб-сайту 

зокрема набуває все більшої гостроти, особливо в останній час. Актуальність даного 

питання зумовлена в першу чергу необхідністю розвитку інформаційного 

суспільства, яке буде орієнтоване на інтереси людей, доступне будь-якому 

українцю, в якому кожен громадянин зможе створювати, накопичувати, 
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користуватися і обмінюватися інформацією. Такою є Стратегії нашого Кабінету 

Міністрів.  

А для його втілення в життя перш за все слід створити дієве регулювання 

питань захисту прав в Інтернеті, як найбільш важливого елемента нових 

інформаційних технологій. Саме тому, на думку автора, якнайперше слід визначити 

законодавчо поняття веб-сайту, як основного діючого елементу Мережі, що, в свою 

чергу, дасть змогу кваліфікувати його як відповідний правовий об’єкт, тим самим 

встановлюючи рамки правового регулювання усієї сфери інтернет-відносин, без 

яких нині важко уявити повноцінне життя сучасної людини.  

Веб-сайт як особлива форма організації електронної інформації є головною 

складовою частиною Інтернету, завдяки якій пересічний громадянин може не тільки 

задовольнити своє потреби у спілкуванні та розвагах, але і накопичити певні знання, 

укласти правочин, звернутися до представництв влади, не виходячи із дому тощо. 

Саме тому без відповідного правового регулювання даноє сфери відносин Україна 

не зможе досягти бажаних результатів на шляху до перетворення свого суспільства 

на інформаційне. 

1.2. Підходи до розуміння поняття веб-сайту та визначення його місця у 

правовій доктрині 

Сьогодні мережа Інтернет змінює та розширює кордони ставлення суспільства 

до традиційних соціальних відносин: в його середовищі та шляхом його 

використання вчиняються правочини, укладаються торгові договори, відбувається 

спілкування тощо. Всі ці дії, без сумніву, потребують відповідного регулювання, в 

тому числі і з правової точки зору. 

Учасники робочої групи з правових аспектів доменних імен та Інтернет-сайтів 

у своєму Меморандумі про правове розуміння доменного імені та веб-сайту дійшли 

висновку, що існує чимало сфер, де правове регулювання практично відсутнє [155]. 

В одних випадках це пов'язано із неможливістю або неефективністю застосування 
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норм права до конкретних відносин з приводу конкретних об'єктів, в інших – із 

випереджаючим розвитком суспільних відносин і відставанням правового 

регулювання, в третьому – із свідомою відмовою держави від правового 

регулювання, тому що не всі сфери суспільного життя становлять однакову 

соціальну значимість для держави, деякі з них можливо виключити з області дії 

правового регулятора. Більш того, нині чітко простежується тенденція до 

зменшення регулятивної ролі держави, свідома відмова від правового регулювання 

із одночасним посиленням значення інших регуляторів, в першу чергу – 

саморегулювання. 

Недивно, що будучи новим і досить незвичним засобом комунікації, веб-сайт 

як об'єкт права, породжує безліч точок зору, як щодо його правової природи, так і 

щодо юридичних фактів (природа веб-сайту як продукту людської духовної та 

матеріальної культури), які пов'язані з ним. При цьому важливо пам'ятати, що 

мережа Інтернет в якості середовища інформаційних процесів, як і будь-яка 

комп'ютерна мережа, не вичерпується лише наявністю веб-сайтів. 

В науці цивільного права сьогодні відсутня єдина думка з приводу як правової 

природи веб-сайту, так і щодо віднесення такого об’єкту до певної групи цивільних 

прав. 

 Каменем спотикання в даному випадку є сам підхід до розуміння веб-сайту. 

Так, з огляду на викладене у попередньому пункті дисертаційного дослідження, сайт 

може розумітися як безпосередньо інформаційний ресурс, так і як ідентифікатор 

ресурсу, в окремому випадку – як доменне найменування. Слід зауважити і те, що 

для коректної роботи ресурсу слід залучати допомогу «інформаційних 

посередників» – операторів доступу в мережу Інтернет, хостинг-провайдерів тощо. 

У доктрині приватного права існує декілька підходів до розуміння поняття 

веб-сайту. 

Так, В.Б. Наумов акцентуючи увагу на описі технічної сторони веб-сайту, 

визначає його як джерело масової інформації [87, с. 123]. Такі науковці як О.В. 
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Копцева та М.А. Хатаева представляють веб-сайт як місце для зберігання інформації 

або розміщення об'єктів, які охороняються [84, с. 33].  

Найбільш популярним є підхід до визначення веб-сайту як особливого 

результату інтелектуальної діяльності, що має схожість із базою даних або поєднує 

у собі риси кількох відомих видів об'єктів. Таку тезу підтримують наступні 

науковці: П.В. Бабарикін, С.В. Дмитрієв, С.В. Петровський, О.А. Рузакова, А.Г. 

Серго [139, с. 45]. 

Тим не менш, зазначений науковець П.В. Бабарикін також визначає веб-сайт 

як комплекс об'єктів виключних прав і майна. Крім вказаних об'єктів правознвець 

включає до складу веб-сайту також засоби індивідуалізації – доменні імена, послуги 

та матеріальні об'єкти – сервер, технічні пристрої тощо. Це виключає можливість 

розгляду веб-сайт як об'єкта, що регулюється лише нормами законодавства в галузі 

інтелектуальної власності, тим самим визнаючи об’єкт ще більш невизначеним [185, 

с. 7]. 

Слід звернути увагу і на позицію В.О. Калятіна, який вважає, що охопити 

права на веб-сайт будь-яким загальним правилом або нормою є неможливим. Він 

також говорить про необхідність встановлення для веб-сайту особливого режиму 

прав або надання реєстрації йому як комплексу майнових (виключних) прав [145, 

с.25]. 

Науковці І. Близнець та А. Робінов у своїх працях виділяють такі три підходи 

до розуміння веб-сайту: 

 Веб-сайт як програма для ЕОМ, тобто об'єктивна форма представлення 

сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших 

комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату. 

 Веб-сайт як база даних, тобто об'єктивна форма представлення та організації 

сукупності даних (наприклад статей, розрахунків), систематизованих таким чином, 

щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені за допомогою ЕОМ. 
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 Веб-сайт як особливий вид інформації або комплексний об'єкт, що 

складається із інформації різних видів [73, с. 26]. 

Автором було детально проаналізовано і нормативні акти України та країн 

СНД, на основі яких також можна говорити про різні підходи до розуміння правової 

природи веб-сайту. Так, в тих чи інших джерелах веб-сайт розглядався як:  

 джерело інформації [51], 

 офіційний сайт організації в мережі Інтернет [50],  

 сторінка організації в мережі Інтернет [52],  

 веб-вузол [55],  

 веб-сторінка [56] тощо. 

Щодо розуміння сайту як інформаційного ресурсу слід звернутися до 

національного законодавства. Так, згідно ст.1 Закону України «Про Національну 

програму інформатизації» інформаційний ресурс є сукупністю документів у 

інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо) [19]. Аналогічне 

визначення дає і Державний комітет зв'язку та інформатизації України у Наказі 

«Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери 

інформатизації» [23]. 

Як вже зазначалося інтернет-сайт як інформаційний ресурс являє собою 

сукупність інформації, що міститься в тій чи іншій інформаційній системі і 

знаходиться у розпорядженні власника інформації, тобто особи, що самостійно 

створила інформацію або отримала на підставі закону чи договору право дозволяти 

чи обмежувати доступ до інформації. 

Так як юридична природа сайту полягає в розумінні його як особливим чином 

організованої інформації, то можна говорити і про те, що сайту притаманні всі 

властивості інформації. Отже, і режим правового регулювання відносин, які 
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виникають із приводу веб-сайтів, має володіти усіма особливостями, що притаманні 

регулюванню відносин з приводу інформації. 

Для подальшого правового аналізу слід визначити, як розуміється інформація 

у правовому середовищі. 

Згідно ст.1 Закону України «Про інформацію» вона розуміється як  

документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що 

відбуваються в суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. 

Аналогічне визначення дає і ст. 200 Цивільного кодексу України [12]. 

Інформація «являє собою категорію ідеального, вона невідчутна, не 

споживається та не може бути об’єктом правовідносин окремо від її матеріальних 

носіїв – фізичних об’єктів, тому що знаходиться у безпосередньому зв’язку із ними. 

Вона є нематеріальним благом та, у зв’язку із притаманними їй рисами, окремим 

об’єктом цивільно-правового регулювання» [153, с.126].  

З точки зору цивільного права інформація володіє нематеріальним характером 

по відношенню до матеріального носія, має кількісну визначеність та може бути 

використана багаторазово [171, с.10]. 

Тим не менш, сайт як відокремлений інформаційний об'єкт наразі ніде у 

законодавстві не визначено. Відносини власності щодо інформації та інформаційні 

ресурси є декларовані законодавством, але не мають реального змісту і 

зустрічаються на практиці лише як один із проявів певного права власника. Цілком 

вірогідно, що для відносин, які виникають з приводу веб-сайтів, дана сфера може 

виявитися досить перспективною [136, с.82]. 

Як було зазначено вище, Наумов В.Б. у своїй праці розглядає веб-сайт як засіб 

масової інформації. Такий підхід потребує ряду уточнень.  

Згідно ст. 2 Закону СРСР (чинний з 1 серпня 1990 р.) "Про пресу та інші 

засоби масової інформації" під такими прийнято розуміти газети, журнали, теле- і 

радіопрограми, кінодокументалістику, інші періодичні форми публічного 
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розповсюдження масової інформації. Під масовою інформацією вказаний ЗУ 

розуміє публічно розповсюджувані друковані, аудіо- та аудіовізуальні повідомлення 

і матеріали [13].  

Ст. 1 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» 

зазначає, що друковані засоби масової інформації – це «періодичні і такі, що 

продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, із періодичністю один 

і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну 

реєстрацію» [18].  

Отже, із змісту наведених норм випливає, що якщо веб-сайт задовольняє 

критерій періодичності, а також вказаний кількісний критерій, то він, є засобом 

масової інформації, а також підлягає державній реєстрації на основі вищезазначеної 

норми та згідно ст.8 Закону СРСР "Про пресу та інші засоби масової інформації". 

При відсутності ж реєстрації «виготовлення і розповсюдження продукції ЗМІ 

тягнуть за собою адміністративну відповідальність».  

Однак немає остаточної відповіді на питання про те, як застосувати названі 

критерії періодичності та тиражу до публікації і розповсюдження інформації на 

сайті. Звісно, найлегшим вирішенням даної колізії буде проходження сайтом 

реєстрації в якості засобу масової інформації. Таких випадків в практиці країн СНД 

є чимало, особливо у Російській Федерації [87, с.72-74].  

Пояснюється таке явище тим, що власники сайтів прагнуть отримати статутні 

права на ЗМІ та значні пільги (наприклад, щодо оподаткування). Проте, переважна 

більшість сайтів в мережі Інтернет не є офіційно зареєстрованими і просто 

виконують роль джерел масової інформації, поширення якої законодавством про 

ЗМІ не регламентовано. І тому законність розповсюдження масової інформації 

такими ресурсами складає велике питання.  

Вирішити дану проблему можливо, на думку автора дослідження, за рахунок 

кількох способів.  
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По-перше, слід внести уточнення у норми законодавства із приводу 

визначення критерію періодичності поширення масової інформації. Дану проблему 

досить якісно вирішує російський вчений С. Петровський, який у ст.17 проекту 

Федерального Закону «Про правове регулювання надання Інтернет-послуг» вказує, 

що «масовою інформацією визнаються дані, які періодично передаються в тисячу 

або більше адрес користувачів Інтернет на протязі дня» [161, с. 28-32]. При цьому 

науковець вказує, що визначення такої кількості користувачів Інтернет має 

встановлюватися органом, який здійснює державну реєстрацію засобів масової 

інформації.  

По-друге, на думку автора необхідно створити нову систему категорій і 

понять у сфері інформаційного обміну, в якій би не приділялося так багато уваги 

віднесенню того чи іншого об’єкту до категорії ЗМІ із необхідністю підтвердження 

такого статусу. Тобто слід розробити та прийняти спеціальні норми щодо 

розповсюдження інформації в мережі Інтернет.  

Відмінним прикладом такого правового регулювання даної сфери можна 

вважати законодавство КНР, згідно норм якого забороняється використання мережі 

Інтернет для створення, розповсюдження, копіювання або передачі інформації 

певного змісту, як от: пропаганда феодального ладу, поширення матеріалів із 

сексуальним забарвленням та націоналістичного характеру, пропаганда азартних 

ігор та насильства, заклики до терористичної діяльності та до порушення цілісності 

країни тощо [87, с.83-84]. 

Норми ФЗ США «Про захист конфіденційності дітей в Інтернеті» також є 

прикладом рекомендованих автором у якості спеціальних норм щодо 

розповсюдження інформації в Мережі. Так, у ст. 6502 вказаного НПА сказано, що 

оператор веб-сайту, задля використання якого дитині необхідно надати певні 

персональні дані, має попередити дитину про перелік таких даних заздалегідь, а 

також про ціль їх надання та можливі випадки подальшого використання. Також 

вказаний оператор має отримати попередню згоду батьків на надання дитиною 

таких даних [34].  
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Також ст. 67 Білю про інформаційні технології Індії встановлює кримінальну 

відповідальність за публікацію в електронній формі інформації непристойного 

змісту. 

Цікавим з юридичної точки зору є й такий підхід, за яким веб-сайт 

розглядається у якості результату інтелектуальної діяльності особливого роду, що 

має схожість із базою даних або поєднала у собі риси кількох відомих видів об'єктів. 

Так, А.Г. Серго визначає веб-сайт як сукупність гіпертекстових документів (у 

вигляді html-сторінок або таких, що зберігаються в базі даних), електронних творів 

та програмного забезпечення, необхідного для функціонування названих категорій. 

Дослідник також зазначає, що веб-сайт можна розглядати як: 

 сукупність програм для ЕОМ, оскільки кожен його компонент є програмою 

для ЕОМ; 

 база даних, у якості об'єктивної форми представлення та організації 

сукупності даних (статей, розрахунків тощо), систематизованих таким чином, 

щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені за допомогою ЕОМ; 

 ЗМІ, адже сайт містить відповідний контент. 

Тим не менш, на думку науковця, визначення веб-сайту як особливого об’єму 

бази даних є найбільш досконалим [94, с. 93-95]. 

На думку автора дослідження, така теза дійсно є раціональною, якщо 

звернутися до українського законодавства. Так, у ст. 1 ЗУ «Про авторське право і 

суміжні права» зазначено, що база даних (компіляція даних) – сукупність творів, 

даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі – 

електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є 

результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і 

можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі 

електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів [15]. 
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Петровський С.В. у своїй праці також схиляється до визначення веб-сайту 

через такі два поняття як «програма для ЕОМ» та «база даних». Зробивши 

детальний аналіз законодавства РФ, громадянином якої є, науковець зпівставив 

названі категорії. Він дійшов думки, що основна відмінність програми для ЕОМ від 

бази даних полягає в наявності сукупності команд, призначених для функціонування 

ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату. 

Враховуючи, що в стандарт гіпертекстових документів не входять команди, окремі 

гіпертекстові документи не будуть програмою, окрім випадків вставки в них 

фрагментів програм. А сукупність таких документів, систематизована в 

інформаційному ресурсі, являє собою базу даних. [162, с. 70-72]. 

Аналогічним є підхід і таких вчених як Дмитриев С.В. та Рузакова О.А. В 

своїй статті вони зазначають, що сучасний сайт являє собою сукупність 

гіпертекстових документів, об'єднаних за певним критерієм, а сукупність 

гіпертекстових документів, розміщених на сайті, цілком відповідає поняттю бази 

даних [139,  с.48]. 

П.В. Бабарикін поділяє одразу два окремі підходи щодо визначення веб-сайту. 

Взагалі, у своїх працях він пише про те, що на практиці під сайтом, залежно від 

контексту, може розумітися як постійний ідентифікатор ресурсу (URL), в окремому 

випадку, доменне найменування, так і інформація, результати інтелектуальної 

діяльності, включаючи літературні, музичні, аудіовізуальні твори, твори графіки та 

дизайну, комп'ютерні програми, бази даних і т.д.  

Отже, дослідник вважає, що слід розрізняти поняття веб-сайту як цифрового 

твору (мається на увазі контент) і як майнового комплексу.  

Як цифровий твір веб-сайт є об'єктивною формою представлення та 

організації електронних документів і цифрових творів, систематизованих таким 

чином, щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені за допомогою технологій 

Інтернет. Натомість до складу веб-сайту як майнового комплексу дослідник 

відносить усі види майна, призначені для його функціонування: інформаційний 
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ресурс, доменне найменування, послуги хостингу або передачі даних в мережі 

Інтернет, електронні документи та цифрові твори тощо.  

Також П.В. Бабарикін зазначає і про відмінність веб-сайту від підприємства, 

яка полягає у тому, що сайт не обов'язково буде використовуватися для здійснення 

підприємницької діяльності, а також не визнається нерухомістю [185, с. 10-11]. 

Потребує розгляду і думка, згідно якої визначити поняття веб-сайту можливо 

лише через співставленням його із поняттям доменного імені. Відповідно до Закону 

України про телекомунікації, домен – це частина ієрархічного адресного простору 

мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою 

серверів доменних імен та централізовано адмініструється [21]. У доктрині доменне 

ім’я визначається як унікальне літерне, цифрове, символьне позначення або 

комбінація таких позначень, що зареєстроване в реєстрі доменних імен у 

відповідності з правилами, встановленими Організацією з привласнення імен та 

адрес в Інтернеті (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers – ICANN), і 

призначене для ідентифікації певного інформаційного ресурсу, пристрою чи групи 

пристроїв в Інтернеті [178]. 

Вітчизняна правова доктрина характеризується наявністю двох підходів з 

приводу визначення наявності права на доменне ім'я та його природи.   

Перший підхід проголошує, що доменне ім'я – це майно, відповідно права на 

доменне ім'я є абсолютними майновими правами. Інша частина вчених вважає, що 

права на доменне ім'я має відносний характер, адже вони виникають на підставі 

договору та можуть бути реалізовані лише на підставі договору із відповідним 

реєстратором і в рамках умов такого договору. А отже домен є лише послугою 

реєстратора за укладеним договором [178]. 

У Меморандумі про правове розуміння доменного імені та інтернет-сайту 

робоча група зазначає, що вказані об'єкти мають визначатися об'єктами права, адже 

існує складність у відмежуванні їх від інших охоронюваних об'єктів права. Що 

стосується веб-сайту, то мова йде про відмежування його, в першу чергу, від ЗМІ; у 
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відношенні доменного імені – відмежування від товарного знака та фірмового 

найменування [21]. 

Можна зазначити, що хоча й не існує визначення поняття «веб-сайт» на рівні 

підзаконних нормативно-правових актів, разом з тим, така дефініція поняття 

наведена у Наказі Державного комітету інформаційної політики, телебачення і 

радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 

25 листопада 2002 року № 327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного 

наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої 

влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», 

зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 року за № 

1021/7309. Згідно вказаного документу, веб-сайт – це сукупність програмних і 

апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом із 

інформаційними ресурсами, що знаходяться у розпорядженні певного суб'єкта і 

забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів 

та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет [24]. 

Отже, враховуючи всі зазначені підходи до визначення поняття веб-сайту та 

проаналізувавши відповідні нормативні та літературні джерела автор 

дисертаційного дослідження вважає, що слід розуміти сайт більш широко – як 

сукупність певним чином формалізованих об'єктів. Щодо конкретного поняття, то 

підсумовуючи наявну теоретичну та нормативну базу можна визначити веб-сайт як 

сукупність програмних та апаратних засобів, а також змістового наповнення 

(«контенту»), які формують собою єдиний об’єкт ІВ, є розміщеними на сервері, а 

доступ користувачів до них можливий через онлайн-«перехід» за унікальною 

адресою у Інтернеті («доменне ім’я»). 

Щодо встановлення місця веб-сайту, незважаючи на те, що прямих вказівок у 

законодавстві на визначення його поняття не міститься, тим не менш, практика вже 

давно визнає його об'єктом інтелектуальної власності. До такого підходу 

схиляються як правознавці Укрїни, так і юристи близького та далекого зарубіжжя. 

Але відсутність єдиного, уніфікованого підходу до даного питання є каменем 
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спотикання у працях більшості із них, а також у законодавствах багатьох країн. 

Саме тому законотворцям слід якнайшвидше прийти до єдиного рішення з даної 

проблеми і надати відповідну дефініцію вказаного поняття. Це, в свою чергу, 

надасть змогу визначити правовий статус та місце веб-сайту серед об’єктів правової 

охорони та забезпечити доцільний захист прав суб’єктів відповідних взаємин. 

Якщо звернутися до національного законодавства, то відповідно до ст. 435 ЦК 

України, ст. 11 Закону України «Про авторське право та суміжні права» (далі – 

Закон), первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор, тобто така 

фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. 

Веб-сайт за своєю суттю є творінням автора (чи групи авторів – співавторів), а 

отже, згідно вказаних норм охороняється законодавством про інтелектуальну 

власність. Кожен веб-сайт серед іншого об'єднує в собі ряд об'єктів інтелектуальної 

власності, які можна умовно розділити на три групи: 

 програмні засоби – серверні програмні засоби та програмні засоби сайту; 

 адреса у мережі Інтернет; 

 інформаційне наповнення сторінок. 

Щодо першої групи, то під серверними програмними засобами слід розуміти 

програмне забезпечення, яке тісно інтегровано з апаратними засобами (наприклад: 

сервери Apache, GWS тощо) і є складовою частиною послуги хостингу, що 

надається провайдером. Таке програмне забезпечення є досить типовим і одночасно 

забезпечує функціонування багатьох сайтів. Авторські права на таке програмне 

забезпечення належить його розробникам (Microsoft, Google тощо). Хостинг-

провайдер і власник сайту є лише користувачами цього програмного забезпечення. 

Програмні ж засоби сайту представлені комп’ютерною програмою (програмне 

забезпеченням), яка забезпечує коректне функціонування веб-сайту і завантажується 

на сервер хостинг-провайдера разом із усім вмістом сайту.  
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Згідно ст. 1 Закону комп'ютерна програма є набором інструкцій у вигляді 

слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у 

формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для 

досягнення певної мети або результату. В зазначеній статті також вказано, що таке 

поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражену у 

вихідному або об'єктному кодах). 

Другою складовою веб-сайту є доменне ім’я, розглянуте у попередній частині 

розділу. Всесвітня організація інтелектуальної власності в 1999 р. визнала, що 

доменні імена можуть бути засобами індивідуалізації і мають комерційне значення. 

Отже, на домен як об’єкт інтелектуальної власності, поширюється дія правових 

норм, які стосуються захисту відповідних виключних прав. Реєстрація та 

делегування домену певній особі виключає можливість використання цього домену 

іншими особами. Як об’єкт інтелектуальної власності доменне ім'я є унікальним, а 

тому не може існувати декількох аналогічних доменних імен у мережі Інтернет 

[123]. 

Розуміння доменного імені у якості охороноздатної частини веб-сайту матиме 

розумне підґрунтя за умови його оригінальності у відповідності до ст. 9 Закону 

України «Про авторське право та суміжні права». При цьому, на думку Селіванова 

М. В., використання оригінальної назви веб-сайту в доменному імені підтверджує 

можливість самостійного використання [172, с.118]. 

Третьою складовою веб-сайту як об’єкту інтелектуальної власності є 

інформаційне наповнення сторінок. Такими елементами є: 

 база (бази) даних; 

 дизайн,  

 зображення,  

 аудіо-і відео-файли,  
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 авторські тексти тощо [125]. 

Згідно Ст.8 Закону, зображення, фотографії, що розміщені на сайті і які 

формують його загальний вигляд складають собою твори образотворчого мистецтва, 

а отже авторські права на них можуть бути зареєстровані як на твори художників чи 

скульпторів.  

Цікавим фактом є те, що іноді дизайн може бути захищений патентом на 

промисловий зразок. Справа в тому, що трапляються випадки, коли елементи 

дизайну утворюють собою такий програмний інтерфейс сайту, за допомогою якого 

юзер (англ. користувач) може виконувати певні дії (наприклад, робити переклад 

тексту). В українському законодавстві немає прямої вказівки на можливість 

патентування інтерфейсів веб-сайтів у якості промислових зразків, але у світовій 

практиці такі випадки відомі.  

У якості літературних творів згідно Закону слід розглядати текстові матеріали 

сайту, звичайно, у разі їх оригінальності. Аудіо- і відеоматеріали сайту згідно 

Закону вважаються такими, що входять до категорії аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм. 

Кожен із вказаних елементів може бути розглянутий як окремий об’єкт 

інтелектуальної власності. Слід розуміти, що і правовласниками вказаних елементів 

можуть бути різні особи. 

Створення веб-сайту – процес багатоетапний. Науковець Селіванов М. В. 

зазначає такі наступні його стадії: 

1. розробка дизайну майбутнього веб-сайту: макетів сторінок, інтерфейсу 

користувача, підготовка та створення графічних елементів; 

2. розробка веб-сторінок: створення на основі макетів гіпертекстових веб-

сторінок, забезпечення сумісності із програмами (браузерами); 
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3. веб-програмування: створення веб-сайту із використанням мови 

програмування; 

4. наповнення контентом: наповнення розділів сайту інформацією. 

В цьому процесі одні особи створюють елементи, які використовуються потім, 

на другому етапі, іншими особами для створення комплексного об'єкту в цілому. 

Кожний з учасників процесу створює свій твір, на який має авторське право, але усі 

разом вони створюють новий об'єкт [173, с. 94-95]. 

Враховуючи вищевикладене можна говорити про те, що веб-сайт є складним 

об’єктом авторського права. Його правовий статус базується на законодавстві як 

нашої держави, так і загальновизнаних у світі міжнародних правових актах.  

Сьогодні українське законодавство, присвячене питанням захисту авторського 

права, представлено такими нормативно-правовими актами, як  

 книга 4 Цивільного кодексу України,  

 Закон України «Про авторське право і суміжні права»;  

 міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана 

Верховною Радою України – Бернською конвенцією про охорону 

літературних і художніх творів (для України дійсна з 25 жовтня 1995 р.); 

  а також іншими нормативно-правовими актами, положення яких 

зачіпають вказані відносини. 

На думку автора дослідження, потребує уточнення питання про належність 

веб-сайтів до переліку об’єктів інтелектуальної власності. 

Взагалі, у теорії цивільного права об'єктом права будуть вважатися ті 

матеріальні й нематеріальні блага, із приводу яких виникають правовідносини [с. 

261]. Згідно національного законодавства такими будуть вважатися речі (в тому 

числі гроші і цінні папери), а також результати інтелектуальної діяльності, службові 

та комерційні таємниці, особисті немайнові блага, тощо. 
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Поняття "результати інтелектуальної діяльності", за визначенням 

Підопригори О.А., охоплює будь-які результати творчості. При цьому об'єктом 

цивільного права може бути будь-який результат творчої діяльності, а об'єктом саме 

права інтелектуальної власності буде вважатися лише такий творчий результат, який 

відповідає вимогам чинного законодавства [91, с.141]. 

Згідно світової юридичної практики результати інтелектуальної діяльності уже 

давно прийнято розділяти на дві такі групи:  

 твори літератури і мистецтва (тобто літературно-художня власність) і  

 технічні творчі витвори (тобто промислова власність).  

Але автори Модельного цивільного кодексу для країн СНД, із огляду на 

сьогоднішнє становище інтелектуальної власності, у ст.34 зазначеного документу 

поряд із результатами інтелектуальної діяльності вказують і на так звані 

«прирівнювані до результатів інтелектуальної діяльності засоби індивідуалізації осіб 

цивільного обороту» [7].  

Даний поділ дістав поширення в Україні та Російській Федерації. Такий стан 

речей не викликає подиву, адже навряд чи можливо порівняти, наприклад, винахід 

та комерційне найменування або художні твори та знаки для товарів та послуг з 

точки зору творчого та технічного рівнів. На думку Підопригори О.А. таке 

виокремлення засобів індивідуалізації в окрему групу є доцільним та 

обгрунтованим. [90, с.37]. 

Як вже зазначалося, в складі веб-сайтів є доменне ім’я, яке за своєю суттю є 

саме засобом індивідуалізації, тобто таким об'єктом інтелектуальної власності, який 

використовуються для того, щоб відрізнити один товар або учасника господарського 

обігу від іншого. 

Що стосується такої групи об’єктів, то творчість, що використовується в 

процесі створення засобів індивідуалізації особливо високим творчим рівнем не 

відзначається. Від таких об’єктів не вимагається створення результату на рівні 
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світової новизни, обмежуючись лише новизною локальною, тобто в країні, де вони 

зареєстровані.  

Сьогодні доменне ім'я є повноцінним об'єктом цивільно-правових угод, адже 

воно може бути продане або здане в оренду, може стати внеском в установчий 

капітал підприємства тощо. Наразі нормативно-правова база, яка б регламентувала 

правовий статус доменних імен, майже відсутня. Тому із приводу їх реєстрації та 

обігу прийнято застосовувати загальні норми чинного законодавства. В цьому 

зв’язку дослідники вже навіть вивели такий термін як «сформовані традиції» для 

характеристики основ регулювання доменів [179, с. 60].  

Основи правового поля функціонування системи доменів формуються 

певними національними та міжнародними організаціями, такими як: 

 Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності (ВОІВ) та  

 Корпорація з розподілу адресного простору мережі Інтернет (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). 

Саме ці організації опікуються розробкою основних засад реєстрації доменних 

імен. 

Що стосується двох інших складових частин веб-сайту, таких як програмні 

засоби та інформаційне наповнення сторінок, то на думку автора їх слід віднести до 

об’єктів, правовий статус яких регулюється інститутом авторського права та 

суміжних прав. Такий умовивід автор вважає логічним із огляду на визначення 

авторського права в об'єктивному розумінні як сукупності правових норм, що 

регулюють коло суспільних відносин зі створення та використання творів науки, 

літератури і мистецтва, та визначення суміжних прав як сукупності цивільно-

правових норм, що регулюють відносини із використання виконань творів, 

фонограм, відеограм та програм мовлення [100, с. 274]. 

Отже, для того щоб визнати веб-сайти об'єктом права інтелектуальної 

власності (а саме авторського права), необхідно щоб вони відповідали ряду 
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критеріїв, які висуваються до такого роду об'єктів, у зв'язку із чим можна відзначити 

наступне. 

По-перше, веб-сайти є результатом творчості, тобто таким видом діяльності 

людини, який спрямований на створення культурних або матеріальних цінностей. 

При цьому в процесі створення такого об'єкта особа реалізує свої творчі здібності, 

внаслідок чого результат діяльності буде мати неповторність та оригінальність [89, 

с.344].  

Варто зауважити, що згідно п. 2. ст. 8 Закону, для отримання охорони за 

авторським правом об’єкт не має обов’язково бути оприлюдненим. Неважливе 

також і призначення твору, його обсяг чи мета створення. Веб-сайти являють собою 

результат інтелектуальної праці, так як для їх створення від автора потрібні 

спеціальні навички і знання, а також розуміння основ комп'ютерного мистецтва. 

По-друге, кожен веб-сайт (цілком або щодо окремих частин) створюється 

автором (авторами), тобто фізичною особою, яка своєю творчою працею створила 

твір. У випадку із веб-сайтами мова йде як про програмістів, які створюють 

програмні засоби, використовуючи спеціальну мову програмування, так і про 

художників-дизайнерів, фотографів, авторів текстів тощо. 

По-третє, результат творчої діяльності стає об'єктом авторського права із 

моменту надання йому об'єктивної форми. Тому до таких об'єктів слід відносити 

об'єкти матеріалізовані, що отримали об'єктивну форму вираження, зокрема, 

фіксацію на певному матеріальному носії. Веб-сайт як твір зазвичай виражається в 

матеріальній формі – у вигляді інструкцій (слів, цифр, кодів тощо), що робить його 

придатним для зчитування комп'ютером або мобільним пристроєм, і розташовується 

на сервері. 

По-четверте, завдяки можливості такого зчитування веб-сайт стає доступним 

для сприйняття третіх осіб. Взагалі, у зв'язку із розробкою прогресивних і 

ефективних методів відтворення літературних і художніх творів, їх можуть 

одночасно використовувати необмежене коло осіб. Так і веб-сайти, якщо вони не є 
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службовими, тобто закритими від сторонніх осіб, можуть бути побачені кожним 

користувачем мережі Інтернет. 

По-пяте, об’єктами авторського права є твори як сукупність ідей, думок, 

образів, що одержали у результаті творчої діяльності автора своє вираження в 

доступній для сприйняття людськими чуттями конкретній формі, тим самим 

надавши їм можливість бути відтвореними. Якщо ж співвіднести таке положення із 

поняттям веб-сайту, то він також володіє відтворюваністю, адже є збірником ідей 

автора, які закріплені у вигляді гіпертекстового документа, і відображені у 

доступній для людського сприйняття формі сайту. Такий веб-сайт існує незалежно 

від автора, і з моменту оприлюднення у мережі Інтернет може бути відтворений 

іншою особою через копіювання його файлів.  

По-шосте, для створення веб-сайту необхідна художня складова, роль якої 

відведена дизайну. Справа в тому, що задля підвищення рівня популярності ресурсу 

дизайнер має застосовувати різні прийоми, які властиві мистецтву – розробляти 

дизайн, застосовувати елементи графіки, аудіо та відео. 

За часів Радянського Союзу до творів також висувалася вимога про 

корисність, але сучасне законодавство не висуває такої вимоги, і в п. 2 ст. 8 ЗУ 

навіть зазначено, що твори охороняються незалежно від їх мети, а тому значущість 

твору для розвитку науки, або, приміром, мистецтва значення не має. 

Внаслідок вищевикладеного можна зробити висновок, що веб-сайти 

відповідають всім загальноприйнятим критеріям, які висуваються до об'єктів 

авторського права. Відповідно, їм повинна бути надана охорона.  

Тим не менш, відкритим залишається питання визначення, до яких саме видів 

об'єктів авторського права можливо віднести веб-сайти. 

Найчастіше веб-сайти співвідносять із комп'ютерними програмами. Так, якщо 

звернутися до ст. 4 Договору ВОІВ з авторського права, прийнятому 

Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року, то можемо бачити, що 
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комп'ютерні програми охороняються як літературні твори у розумінні ст. 2 

Бернської конвенції (тобто «будь-яка продукція в галузі літератури, науки і 

мистецтва, незалежно від способу і форми її вираження, включаючи: книги, 

брошури та інші письмові твори; лекції, звернення ...»[5] ). 

В свою чергу, у Законі в переліку об'єктів авторського права (ст.1) серед 

іншого дійсно вказуються комп'ютерні програми (як «набір інструкцій у вигляді 

слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у 

формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для 

досягнення певної мети або результату [15]»). Виходячи із розуміння вказаних норм, 

дійсно можна зробити висновок, що веб-сайти є видом комп'ютерних програм, а 

отже і літературними творами. 

Але не слід забувати і про те що, як зазначалося вище, до складу веб-сайту 

також входять й інші елементи, окрім комп’ютерної програми (дизайн, статті, 

аудіовізуальні матеріали тощо). А отже, слід розуміти веб-сайти більш глибоко. 

Іноді веб-сайти також розглядають у якості особливих баз даних (компіляції 

даних), які, згідно ст. 1 Закону віднесено до об’єктів авторського права. Також у п. 

10 Угоди TRIPS від 15 квітня 1994 року вказано, що компіляція даних або іншої 

інформації в електронній чи іншій формі, яка, завдяки відбору або упорядкуванню її 

змісту, є результатом інтелектуальної творчої діяльності, охороняється як така [3]. 

Аналогічне положення міститься і у Договорі ВОІВ із авторського права. Є вказівка 

про необхідність надання охорони базам данних і в преамбулі Директиви 

Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу «Про правовий захист баз 

даних» від 11 березня 1996 р., де в якості бази даних вказано такі, що включають 

літературні, художні, музичні чи інші зібрання творів, таких як тексти, звуки, 

образи, цифри, факти та дані або такі, що охоплюють зібрання незалежних робіт, 

даних чи інших матеріалів, які систематично або методично упорядковані, і до яких 

може бути отримано окремий доступ [10, с. 21-22]. 
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Тим не менш, якщо ж розуміти веб-сайт лише у якості бази даних відповідних 

об’єктів, то не буде враховано комп’ютерну програму, як обов’язкову складову веб-

сайту.  

Тим не менш, якщо звернутися до Постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист 

авторського права та суміжних прав» № 5 від 4 червня 2010 року, то побачимо, що у 

п. 26 документу йде мова про те, що до об’єктів авторського права, яким 

законодавчо надано охорону, також відносяться складені твори. Це такі як збірники 

творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних 

даних. До таких об’єктів також віднесено й інші складені твори, але за умови, що 

вони є результатом творчості за добором або упорядкуванням змісту без порушення 

авторських прав на твори, що входять до них як складові частини [28]. 

Слід також звернути увагу і на вимогу ст.2 Бернської конвенції щодо надання 

правової охорони збірникам літературних і художніх творів, що являють собою за 

добором і розміщенням матеріалів результат інтелектуальної творчості і 

охороняються як такі, без шкоди правам авторів кожного з творів, що становить 

частину таких збірників. 

Отже, враховуючи положення вказаних нормативно-правових актів, а також 

переліку об’єктів, з яких складається веб-сайт, на данному етапі дослідження можна 

говорити про веб-сайти як особливий вид збірників. 

На підтримку такого погляду можна навести Рішення від 17 травня 2011 по 

справі № А50-1880/2011 Арбітражного суду Пермського краю. Мова йде про справу 

за позовом ЗАТ «Ив-Парнас» до відповідача ТОВ «Автоспецтехніка» та третьої 

особи ТОВ «Ітера Моторс». Позивач звернувся до арбітражного суду із позовом про 

заборону ТОВ «Ітера Моторс» використовувати веб-сайт в мережі Інтернет за 

адресою: http://www.iteromotors.ru/, вміст (контент) якого є переробкою вмісту веб-

сайту ЗАТ «Ів-Парнас» за адресою: http://www.iveco.spb.ru/, наполягаючи про 

стягнення в сумі 1 500 000 руб. компенсації за порушення виключних прав на 
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контент веб-сайту в мережі Інтернет. Позивач наполягав на охороноздатності сайту 

як свого складеного твору, виходячи з того, що дизайнерське рішення веб-сайту 

розроблено за узгодженим із ним технічним завданням і складається із спеціально 

підібраних і розташованих певним чином матеріалів (текстів, малюнків, 

фотографій). Суд задовольнив вимоги позивача частково, також зазначивши у 

Рішенні наступне: "Відповідно до ст.ст. 1225, 1259 ЦК РФ зміст (контент) веб-сайту 

відноситься до складових творів, які представляють собою за добором і 

розміщенням результат творчої праці [198]. 

Цікаво, що за попереднім Рішенням складеним твором було визначено лише 

контент сайту, а тому слід навести ще одне Рішення від 13 жовтня 2010 року у 

справі № А40-35771/10-26-279 Арбітражного суду міста Москва. 

У даній справі за позовом ТОВ «Інтернет Рішення» до ТОВ «Книга.ру» 

позивач вимагав припинити відповідачем порушення прав шляхом видалення з 

сайту www.kniga.ru скопійованого матеріалу з сайту www.ozon.ru (зображення і 

описи книг): «Сьомий сувій» Сміт У., «Секрети минулого» Келлі К., «Дорога йде в 

даль...» Бруштейн А.Я. та стягнути 1 000 000 руб. компенсації.  

Судом в ході розгляду справи було встановлено, що сайт ТОВ «Інтернет 

рішення» складається зі спеціально підібраних і розташованих певним чином 

матеріалів (малюнків, текстів, фотографій тощо), що є елементом сайту. Комбінація 

матеріалів є контентом сайту. Створення сайту ТОВ «Інтернет рішення», в т.ч. 

створення матеріалів, оформлення розділів сайту та їх розміщення, входить в 

трудові обов'язки співробітників позивача, що підтверджується посадовими 

інструкціями. Кожен товар представлений на сайті у вигляді наочного зображення 

(фотографії або малюнка), із зазначенням інформації про автора, тираж, 

видавництво і т.п., а також короткого опису товару. 

Позивач у судовому засіданні пояснив, що копіювання здійснено відповідачем 

із наміром досягнення мети підприємницької діяльності – реклама товарів з метою 

їх реалізації та отримання прибутку. Таким чином позивач наголосив на тому, що 
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сайт відповідача, який містить в собі скопійовані частини контенту сайту позивача, 

не може вважатися самостійним твором, створеним шляхом іншого підбору або 

розташування тих самих матеріалів, оскільки при його створенні запозичена значна 

частина твору, права на який належать позивачеві. 

За результатами дослідження сукупності доказів і обставин по заявленим 

вимогам, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог, зазначивши серед 

іншого, що скопійована сторінка сайту ТОВ «Інтернет рішення» складається із 

створених співробітниками позивача, спеціально підібраних і розташованих певним 

чином матеріалів, які можуть бути використані за допомогою комп'ютерної 

програми, що є елементом сайту, що і називається – контентом сайту, тобто сайт 

позивача підлягає охороні як складений твір відповідно до ст. 1259 ЦК РФ [205]. 

Отже, вищенаведені судові рішення якнайкраще висвітлюють положення про 

те, що веб-сайт зазвичай розуміється як особливий вид збірників, а отже і як 

особливий тип об’єкту авторського права.  

На підтримку даного підходу висловлюються і автори наведених літературних 

джерел, а також українські нормотворці. Правовий статус електронного ресурсу 

базується на законодавстві як нашої держави, так і загальновизнаних у світі 

міжнародних правових актах, звичаях ділового обороту. Наявність в його складі 

таких частин як відео-файли та аудіо-матеріали, авторські тексти, зображення, фото, 

бази даних та ін. робить його особливою сукупністю творів, кожен з яких, по-перше, 

охороняється окремо авторським правом, а по-друге всі разом формують собою 

єдиний цілісний об’єкт, який також охороняється вказаним правом. 

Отже, враховуючи вищевикладене, можна говорити про те, що веб-сайт є 

об’єктом інтелектуальної власності, а саме складним об’єктом авторського права. 

1.3. Суб’єктивні права інтелектуальної власності на веб-сайти 

В умовах сучасного розвитку бізнес-спілкування важко уявити підприємство, 

яке піклується про свою репутацію і не має при цьому свого «відображення» в 
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мережі Інтернет – веб-сайту. Веб-ресурси різняться за тематикою, призначенням, 

але, незалежно від його типу, слід приділяти належну увагу забезпеченню прав на 

створюваний сайт. 

Ще приблизно десять років тому власник або відповідний спеціаліст, 

створюючи веб-сайт, зазвичай не приділяв увагу закріпленню прав на такий об'єкт, 

адже в більшості своїй ресурси створювалися ентузіастами, для яких головним було 

те, що вони роблять сьогодні, а не те, що може статися в майбутньому. Однак 

сьогодні ситуація змінилася. Причин цьому кілька і насамперед – зростання ролі 

самого інтернет-сайту для його власника. Створення гідного веб-сайту передбачає 

істотні витрати, і, відповідно, власники потребують забезпечення належним чином 

своїх прав на відповідний об'єкт. 

Із плином часу істотно змінилося коло осіб, що набувають статусу суб’єктів 

інтелектуальної власності в контексті веб-сайтів. Сьогодні інвестори, які вкладають 

кошти у веб-проекти, зазвичай, наперед резервують за собою права на створюваний 

ресурс, щоб у разі його неуспіху забезпечити собі хоча б часткове повернення 

коштів. Зазвичай, перш ніж робити такі вкладення, вони організовують відповідну 

юридичну перевірку, метою якої є визначення приналежності прав на існуючі 

об'єкти і відповідних можливих ризиків як для проекту в цілому, так і для окремих 

прав [145, с. 25]. Справа ця носить вельми складний характер, адже спірним є навіть 

сам перелік відповідних прав на веб-ресурс. 

У цивільних правовідносинах веб-сайти є феноменом об'єктивної реальності, 

об'єктом впливу із боку поведінки суб’єктів правових відносин, яка визначена 

правовими нормами. Особливості регулювання відносин щодо веб-сайтів 

визначаються його електронно-інформаційної природою, а також специфікою 

елементів в його складі [136, с. 86]. 

Веб-сайт може виступати об'єктом цивільно-правових угод і як цільний об’єкт, 

і у якості окремих його частини (наприклад, дизайн, статті, фотографічні матеріали 

тощо). Як правило, коли здійснюється продаж веб-сайту, він передається разом із 
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доменним ім'ям, наповненням тощо. А тому в інтересах обох сторін – покупця і 

продавця – належним чином оформити перехід прав на передані об'єкти 

інтелектуальної власності. Мається на увазі необхідність складання відповідного 

договору купівлі-продажу веб-сайту, а також акту прийняття-передачі елементів, із 

яких виготовлено веб-сайт [132]. 

Тим не менш, перш ніж визначати відповідні права, автор вважає за потрібне 

визначити коло суб’єктів цивільно-правових відносин, які виникають із приводу 

створення і використання веб-сайтів. 

Взагалі суб'єктами цивільно-правових відносин прийнято вважати фізичних 

та юридичних осіб, які вступають між собою в цивільно-правові відносини із 

приводу майна та особистих немайнових благ. В окремих випадках суб'єктом 

зазначених відносин може виступати держава [93, с.403]. 

Як вже зазначалося, веб-сайти охороняються авторським правом, а тому і 

відповідні його суб’єкти є суб’єктами таких правовідносин. 

Взагалі, первісним суб'єктом авторського права прийнято вважати автора, 

тобто фізичну особу, яка своєю творчою працею створила твір. Він володіє всім 

комплексом авторських прав – особистими немайновими правами та виключним 

правом (так зване "майнове право") на використання твору.  

Немайнові права автора є невідчужуваними, в той час як майнові права 

можуть бути передані автором іншим особам в силу закону або в силу договору. 

Таких суб'єктів прийнято називати правовласниками [156, c. 23-24]. Ними можуть 

бути: 

 спадкоємці автора; 

 підприємства (наприклад, видавництва, телекомпанії тощо), які отримали 

виняткове право на використання твору;  
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 роботодавці, у разі створення твору службовцям, які працюють за наймом – 

виключне право на твір виникає, як правило, у наймача;  

 замовники, якщо твір створено за договором замовлення;  

 інші власники авторського права. 

Суб'єктивні авторські права прийнято умовно поділяти на дві групи: особисті 

немайнові права та майнові права. 

До першої групи прав, які ще іноді називають моральними правами (від англ. 

moral rigts), згідно Бернської конвенції, відносять: 

 право авторства – право бути визнаним автором твору;  

 право на ім'я – право використовувати твір під справжнім ім'ям автора, його 

псевдонімом або анонімно; 

 право на оприлюднення – право оприлюднювати твір у будь-якій формі;  

 право на захист репутації автора – право захищати твір від будь-якого 

спотворення чи іншого діяння, яке здатне завдати шкоди честі та гідності автора.  

Потребує уваги те, що автор має право оприлюднити твір, зробивши його 

доступним для загального відома, або дати відповідну згоду на такі дії. Але, слід 

розуміти, що у разі, якщо автор передав примірник твору за договором, вважається, 

що він реалізував своє право на оприлюднення. 

Такі права діють безстроково і мають абсолютний характер. Абсолютність 

полягає в тому, що вони належать автору незалежно від майнових прав і 

зберігаються за ним навіть у випадку уступки майнових прав у повному обсязі (п. 2 

ст. 14 Закону). Вони не можуть бути передані, відчужені, не переходять у спадок і 

припиняються в момент смерті їхнього власника. Після смерті автора захист даних 

прав здійснює спадкоємець [163, c.118]. 
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Нерідко виконавець робіт по створенню веб-сайту, наприклад дизайнер, хоче 

опублікувати свої роботи в порт фоліо. Він має право на здійснення таких дій у разу,  

якщо своїми діями він не порушить комерційну таємницю замовника [149]. Якщо 

дизайнер – не єдиний творець сайту, він зобов'язаний вказати своїх співавторів, 

інакше порушить їхні права. 

Виключні майнові авторські права на використання твору означають право 

їхнього власника здійснювати самому, дозволяти або забороняти іншим особам 

певні дії, перелік яких закріплений у статті 15 Закону.  

На відміну від прав немайнового характеру майнові права переходять у 

спадщину і можуть передаватися за авторським договором. 

Потрібно відзначити, що відносно особистих немайнових прав в науці 

цивільного права немає суперечок, тобто загальновизнано, що громадянин, який 

створив твір, є його автором, а отже, володіє всіма особистими немайновими 

правами по відношенню до свого твору. Це повною мірою відноситься і до автора 

веб-сайту. Дискусії мають місце щодо майнових прав. 

Отже, слід розглянути більш детально питання майнових прав, що виникають 

у відносинах із приводу використання веб-сайту. 

Право на відтворення. Ст. 1 Закону під відтворенням розуміє виготовлення 

одного або більше примірників твору у будь-якій матеріальній формі, а також їх 

запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі 

цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. Ст. 4 Закону 

РФ про авторське право серед іншого також наголошує на тому, що виготовлення в 

трьох вимірах одного або більше примірників двомірного твору і в двох вимірах – 

одного або більше примірників тривимірного твору, а також запис в пам'ять ЕОМ 

також є відтворенням. Отже, говорячи про веб-сайти, дане право його власник 

реалізує шляхом розміщення на ресурсі певної інформації, яка представляється в 

електронній формі і записується на носій інформації сервера, на якому розміщується 

відповідний сайт. 
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Право на розповсюдження. Закон визначає такий акт як будь-яку дію, за 

допомогою якої об'єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи 

опосередковано пропонуються публіці, в тому числі враховується і доведення цих 

об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити 

доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.  

І дійсно, типовий «юзер» може відвідати веб-сайт із будь-якої точки земного 

шару, де є доступ до мережі Інтернет. Аналогічно реалізується і право на 

доведення до загального відома. 

Так як існують певні особливості, що виникають у зв'язку із технічною 

природою мережі Інтернет, перелік дійсно доступних суб'єкту АП майнових прав 

фактично набагато менший. Так, суб'єкт не зможе скористатися такими правами:  

 імпорт примірників творів;  

 аранжування;  

 включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій 

тощо. 

Також деякі права можуть бути використані лише частково, наприклад право 

на переклад твору. 

Звісно, бувають випадки, коли веб-сайт створюється і використовується 

однією особою, тобто автор і власник майнових прав на об'єкт авторських прав 

збігаються. Але найчастіше виконавцем робіт по ресурсу виступають інші особи, 

наприклад, веб-студія. 

Необхідно розрізняти відносини, що виникають між автором об'єкта 

інтелектуальної власності, що був виконаний у порядку службового завдання(веб-

дизайнер, програміст, група таких осіб) веб-студією (в якій працюють за трудовим 

договором автори веб-сайту) та замовником (компанія, яка замовила у веб-студії 

створення ресурсу).  
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Особисті немайнові права на твір, створений в порядку виконання службового 

завдання або службових обов'язків, належать автору. У тей же час, майнові права на 

службовий твір належать наймачеві (веб-студії), якщо договором між ним і автором 

не передбачено інше (для уникнення розбіжностей доцільною є чітка регламентація 

в трудовому договорі або контракті трудових обов'язків працівника, що включають 

виконання робіт по створенню веб-ресурсу).  

В тей же час відносини між веб-студії та компанією-замовником регулюються 

виключно договором на створення веб-сайту. І від того, яким чином в ньому 

врегульовані відповідні відносини, залежить вирішення питання про приналежність 

майнових прав на об'єкти авторського права.  

Дуже важливо і те, що якщо в договорі не передбачено набуття замовником 

виключного майнового права на створений веб-сайт, то всі майнові права, як і 

раніше, належать веб-студії. А замовник може використовувати його лише в якості 

веб-сайту, не набуваючи при цьому майнових прав на розроблені графічні об'єкти, 

логотипи, художні та дизайнерські рішення, які він міг би використовувати в інших 

інформаційних полях, наприклад в друкованих рекламних виданнях тощо [151]. 

Щодо замовлення розробки сайту можна виділити наступні майнові права, які 

необхідно зарезервувати за собою замовникові:  

 право на відтворення – у випадках, якщо замовник має потребу у створенні 

копій сайту, в кількості, що перевищує необхідну для резервного копіювання;  

 право на розповсюдження, якщо замовник має намір поширювати екземпляри 

твору будь-яким способом: продавати, здавати в прокат тощо. Очевидна 

необхідність отримання цього права, наприклад для ASP-провайдерів додатків, 

бізнес яких як раз і полягає в наданні програмного забезпечення в прокат;  

 право на імпорт, сенс якого стосовно до сайту автор намагається розкрити 

нижче;  

 право на публічний показ;  
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 право на повідомлення для загального відома по кабелю – незважаючи на 

анахронізм «по кабелю», зміст цього права досить повно відображає процеси 

завантаження сторінок сайту його користувачами;  

 право на переклад – у випадках, якщо планується здійснити переклад 

відповідних складових сайту на іншу мову. Особливо доречно отримання цього 

права, якщо виконавцем за договором здійснюється, крім усього іншого, створення 

контенту;  

 право на переробку – якщо замовник має намір здійснювати подальшу 

модернізацію сайту, як самостійно, так і силами третіх осіб. 

Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок, що недостатня 

урегульованість відносин, які виникають із приводу створення і використання веб-

сайтів, може призвести до нехтування відповідними правами інтелектуальної 

власності. А тому нашій державі слід якнайшвидше визначити правові рамки, в яких 

повинна існувати і розвиватися мережа Інтернет.  

При цьому слід враховувати, що існує ряд технічних особливостей мережі, які 

істотно ускладнюють захист авторських і суміжних прав. Наприклад, легкість 

створення копій в необмеженій кількості, а також легкість запису на жорсткий диск 

ЕОМ частин веб-сайту, що є порушенням права на відтворення, робить кожного 

користувача мережі потенційним порушником законодавства. Адже очевидна 

нескладність вчинення правопорушення, а також зовнішня безкарність призводять 

до того, що найчастіше пересічний користувач навіть не віддає собі звіту, як часто 

він переступає межу правомірного використання об'єктів авторського та суміжних 

прав. 

Саме тому рівень правової культури і правосвідомості суспільства, які 

формуються як раз завдяки відповідному правовому регулюванню, є важливою 

складовою, без якої існування авторського права в мережі Інтернет приречене.  
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Висновки до розділу 1 

Проблема правового регулювання мережі Інтернет взагалі, та веб-сайту 

зокрема набуває все більшої гостроти в нашій державі, особливо в останній час. 

Актуальність даного питання зумовлена в першу чергу необхідністю розвитку 

інформаційного суспільства, про яке досить детально зазначено у Стратегії Кабінету 

Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. Згідно даного документу 

інформаційна представленість України в Інтернет-просторі, наявність у ньому 

українських веб-сайтів призведуть до забезпечення прийняття в Україні системних 

державних рішень, ціллю яких є стимулювання створення національних 

інноваційних структур, що здатні виробити конкурентоспроможні вітчизняних 

інформаційно-комунікаційні технологіі.  

Все це призведе до зростання значущості та довіри до українського сегмента 

Мережі, а разом з тим і до розвитку українського інформаційного суспільства та 

дійсно конкурентоспроможної держави. При такому рівні розвинутості соціуму 

наші співгромадяни зможуть легко створювати, накопичувати інформацію, 

користуватися і обмінюватися новими знаннями. Але Інтернет, як єдина могутня 

система, у жодному разі не може існувати без «цеглин», складових частин, роль 

яких відведена веб-сайтам.  

Надання дефініції веб-сайту – одне із найбільш складних питань 

термінологічного апарату, як в вітчизняній, так і в зарубіжної науці міжнародного 

приватного права. Адже дехто із авторів вважає, що мова йде про електронне 

джерело інформації, інші – про компютерну програму для ЕОМ, треті – про ЗМІ, а 

дехто – про базу даних. Більшість українських авторів вбачає у веб-сайті особливий 

вид збірників як об'єкт авторського права. У досліджених нормативно-правових 

актах зустрічаються такі терміни як «інформаційний ресурс», «цифровий твір» 

тощо. Слово «веб-сайт» є досить поширеним у науковій юридичній літературі, 

присвяченій інтернет-праву, але так само не існує єдиного його визначення.  
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У наказі Державного комітету інформаційної політики, телебачення і 

радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 

25 листопада 2002 року № 327/225 визначено веб-сайт як сукупність програмних і 

апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом із інформаційними 

ресурсами, що знаходяться у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ 

юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні 

послуги через мережу Інтернет. Тим не менш, законодавчого закріплення поняття 

так і не отримало. А разом з тим не існує й ефективних засобів регламентації прав 

суб'єктів відповідних відносин. 

Автором дисертаційного дослідження зроблена спроба довести належність 

веб-сайту як сукупності певним чином формалізованих об'єктів до об'єктів 

інтелектуальної власності, а саме авторського права. Незважаючи на те, що прямих 

вказівок у законодавстві про авторське право на визначення поняття веб-сайту не 

міститься, тим не менш, практика вже давно визнає його об'єктом інтелектуальної 

власності, що полегшує захист прав автора. До такого підходу схиляються як 

вітчизняні правознавці, так і юристи близького та дальнього зарубіжжя. Але 

відсутність єдиного, уніфікованого підходу до даного питання є каменем 

спотикання у працях більшості із них, а також у законодавствах багатьох країн. А 

це, в свою чергу, негативно впливає на захист прав суб’єктів правовідносин, що 

виникають у зв’язку із використанням веб-сайтів.  

Тим не менш при віднесенні веб-сайту до такого роду об'єктів слід 

враховувати, що існує ряд технічних особливостей Інтернету, які істотно 

ускладнюють захист відповідних прав. Наприклад, легкість створення копій в 

необмеженій кількості, так само як і легкість запису на жорсткий диск ЕОМ частин 

веб-сайту, що є порушенням права на відтворення, робить кожного користувача 

мережі потенційним порушником законодавства. Адже очевидна нескладність 

вчинення правопорушення, а також зовнішня безкарність призводить до того, що 

найчастіше пересічний користувач навіть не віддає собі звіту, як часто він 

переступає межу правомірного використання об'єктів авторського та суміжних прав.  
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Наявність в складі електронного ресурсу таких частин як відеофайли та 

аудіоматеріали, авторські тексти, зображення, фото, бази даних та ін. робить 

можливим віднесення його до складних об’єктів авторського права, а саме до 

особливого типу збірників. 

Зважаючи на викладене, а також на підставі аналізу норм законодавства, що 

стосуються регулювання відносин із приводу використання веб-сайтів, вважається 

за доцільне внести до чинного законодавства України поправку щодо визначення 

поняття даного терміну, що надасть змогу визначити його правовий статус та місце 

серед об’єктів правової охорони та забезпечити доцільний захист прав суб’єктів 

відповідних взаємин. Адже неурегульованість таких відносин, може призвести до 

нехтування відповідними правами інтелектуальної власності. Владним органам слід 

якнайшвидше визначити правові рамки, в яких повинна існувати і розвиватися 

мережа Інтернет.  

Основні результати дослідження, наведені у цьому розділі, викладено у ряді 

публікацій автора [210, 215, 216].  
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РОЗДІЛ 2. ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН У СФЕРІ 

РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ПРИВОДУ ВЕБ-САЙТУ 

2.1. Веб-сайт як об’єкт цивільно-правових відносин в законодавстві 

України 

Мережа Інтернет за останні десятиліття поглинула величезну частину нашого 

життя. А тому регулювання даної сфери суспільних правовідносин неможливе без 

створення відповідних положень в законодавстві держави.  

У сучасній українській правовій доктрині Інтернет прийнято розглядати 

нерозривно із веб-сайтом, що, як зазначено у Розділі 1 даного дисертаційного 

дослідження, є каменем спотикання у правовій сфері. Як вже зазначалося, із 

посиланням на ст. 8 Закону України «Про авторське право та суміжні права» об’єкт 

авторського права – є твір у галузі науки, літератури чи мистецтва, який має 

об’єктивну форму вираження, може бути сприйнятим органами людських чуттів та 

який можливо відтворити.  

Так, на даному етапі дослідження можна погодитися із М. В. Гурою щодо 

розгляду веб-сайтів як об’єкта авторського права, а саме особливого виду збірників. 

Веб-сайт дійсно є результатом творчої діяльності автора, так як кожен новий такий 

об’єкт має ознаки оригінальності, новизни, неповторності, унікальності та 

створюється у результаті творчої діяльності програміста та (або) дизайнера [137, 

с.15]. 

У нашій державі реалізація та захист авторського права регулюється такими 

правовими інструментами як Цивільний кодекс України, Закон України «Про 

авторське право і суміжні права», іншими законами України, а також підзаконними 

нормативно-правовими актами, прийнятими Кабінетом Міністрів України, 

Державною службою Інтелектуальної власності та іншими суб'єктами законодавчої 

ініціативи. Також деякі норми щодо захисту авторського права містяться і у 

Кримінальному кодексі України. 
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Незважаючи на досить великий об’єм нормативно-правових актів, 

присв’ячених регулюванню авторсько-правових відносин, жоден з них серед 

об'єктів авторського права не згадує веб-сайти. Відсутність такої регламентації 

звичайно сприяє збільшенню кількості порушень авторських прав власників веб-

сайтів.  

Саме тому Міністерство юстиції України в своєму листі № 19-5-537 від 18 

грудня 2006 року зазначає, що поняття «веб-сайт», «веб-сторінка» та «веб-портал» 

не є визначеними на законодавчому рівні і відсилає до Наказу Державного комітету 

інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, Державного 

комітету зв'язку та інформатизації України «Про затвердження Порядку 

інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу 

органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої 

влади» № 327/225 від 25 листопада 2002 року. Даний документ містить наступні 

визначення відповідних понять: 

 веб-сайт – це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною 

адресою у мережі Інтернет разом із інформаційними ресурсами, що знаходяться 

у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та 

фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів, та інші інформаційні послуги 

через мережу Інтернет;  

 веб-портал – це веб-сайт, організований як системне багаторівневе 

об'єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимальної 

можливості доступу до інформації та послуг [25]. 

Далі слід згадати про лист № 16-14/231 від 22 січня 2007 року Державного 

департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, який 

був складений у відповідь на звернення Всеукраїнської молодіжної організації 

«Молодь проти корупції» № 78к-13/11 від 13 листопада 2006 року згідно з 

депутатським зверненням народного депутата України Пачесюка С.Н. № 1/10-07 від 

11 січня 2007 року. Даним листом було зазначено, що, хоча у Цивільному кодексі і 
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Законі відсутні зазначення вказаних понять,  пункт 4 частини 1 статті 433 ЦК 

України вказує на те, що авторським правом захищаються й інші твори, і взагалі 

відсутність відповідних визначень понять не може стати на заваді правовій охороні 

веб-сайту, веб-сторінки чи веб-порталу як об'єктів авторського права, у разі, якщо 

вони дійсно є результатами творчої діяльності людини. 

У даному листі також зазначається, що веб-сайти є об'єктами авторського 

права незалежно від їх завершеності, цінності, способу вираження тощо, а твором 

слід вважати не тільки комп'ютерну програму, але й окремі файли, які можуть бути 

зчитані за допомогою комп'ютерної програми.  

Лист також відповідає тезі автора дисертаційного дослідження у частині 

віднесення веб-сайтів до особливого виду збірників, зазначаючи, що правовий 

режим охорони зібрань творів, зборів звичайних даних тощо, якщо вони є 

результатом творчої діяльності з підбору, координації чи упорядкуванню вмісту без 

порушення авторських прав на твори, що входять до нього як складові частини, 

поширюється і на веб-сайти. А, так як веб-сайт зазвичай складається із літературних, 

дизайнерських, музичних та інших творів, його можна визнати складеним твором. 

Тим не менш, твори як складові частини веб-ресурсу є окремими об'єктами 

авторського права, а тому підлягають окремій охороні при порушенні пов’язаних із 

ними авторських прав [26].  

Щодо правового статусу доменного імені, то даний лист містить відсилання до 

положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в ст.1 

якого зазначено, що доменне ім'я –  це ім'я, що використовується для адресації 

комп'ютерів і ресурсів в мережі Інтернет.  

Також у п.4 ст.16 зазначається, що використанням знака (в нашому випадку – 

доменного імені) є також його використання в мережі Інтернет. Уваги потребує і 

ст.20, яка вказує, що  використання доменного імені (його частини) без згоди його 

власника вважається порушенням права інтелектуальної власності на дане доменне 

ім'я. Але слід враховувати той факт, що на відміну від авторського права, право 
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власності на домен не виникає із моменту його створення, як у випадку із твором. А 

тому право власності на доменне ім’я має бути відповідним чином зареєстровано 

[20, c. 36]. 

Питання правового режиму захисту авторських прав на веб-сайт порушено й у 

листі Державного департаменту інтелектуальної власності № 16-13/4470 від 5 

серпня 2009 року, в якому вказується, що інформаційна складова веб-сайтів з точки 

зору авторського права може включати твори дизайну, письмові, літературні 

письмові твори белетристичного, наукового, технічного або іншого характеру, 

комп'ютерні програми, бази даних, тощо, а також об'єкти суміжних прав. Також у 

листі зазначається можливість веб-сайту як сукупності інформаційних ресурсів бути 

визнаним складеним твором у разі виконання вимог Закону.  

Цікавим є і положення листа, в якому йдеться про використання та охорону 

веб-сайту як комп'ютерної програми [31]. У такій якості (комп’ютерної програми) 

веб-ресурс та взагалі об'єкти права інтелектуальної власності є нематеріальними 

активами, згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» та Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 

активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18 жовтня 

1999 року та підлягають зарахування на бухгалтерський облік нематеріальних 

активів підприємства  [16, c. 365]. 

Судова практика у справах про захист авторських прав в мережі Інтернеті є 

досить різноманітною і продовжує збільшуватися, адже і сама мережа і все, що з 

нею пов'язано, знаходиться на етапі бурхливого розвитку. Аналіз судових рішень 

свідчить про те, що судді не в змозі всебічно розглянути такі спори, адже є 

складності і у наданні доказів, і у тонкощах «електронних» порушень (як от: місце 

знаходження сервера, місце реєстрації доменного імені тощо) [131]. 

Тим не менш, існує ряд судових рішень, які на думку автора слід освітити з 

точки зору формування практики захисту порушених авторських прав щодо веб-

сайтів. 
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Так, до господарського суду м. Києва звернулося ТОВ «Віват Компютер 

Сервіс» із позовом про стягнення із ТОВ «Євроінформ» 500 тис. грн. компенсації за 

порушення виключних майнових авторських та суміжних прав. Рішенням суду від 

02.11.2010 № 20/49 був встановлений факт порушення відповідачем авторських прав 

позивача шляхом платного розповсюдження контенту (зокрема, шляхом його 

реклами в мережі), права на який належать позивачу, після закінчення терміну дії 

ліцензійного договору. У якості доказів слугували протокол огляду і дослідження 

доказів у мережі Інтернет, складений судом першої інстанції, а також докази 

приналежності домену позивачеві, отримані судом із сайту http://imena.com. В 

результаті даний позов було задоволено частково [207]. 

Уваги потребує й справа №22Ц/1590/6954/1. Так, Апеляційний суд Одеської 

області своїм визначенням від 21.09.2012 року залишив в силі рішення місцевого 

суду, яка стосувалася заборони відповідачеві розміщувати на своєму сайті статтю, 

авторські права на яку належать позивачам. Відповідач розмістив на своєму сайті 

статті, із авторством одного з позивачів без його згоди, а також без згоди ТОВ, 

якому було передано виключні майнові права на даний матеріал. Доказами у справі 

стали: протокол огляду веб-сайту в мережі Інтернет, завірений нотаріусом, і дані 

регіонального мережевого інформаційного центру про адміністраторів сайту, на 

якому була незаконно розміщена стаття. Із відповідача на користь позивача було 

стягнуто 9850 грн. компенсації за порушення майнових авторських прав, а також 1 

тис. грн. моральної шкоди [208]. 

Мабуть однією із найбільш резонансних українських судових справ, що 

стосується захисту авторських прав в мережі Інтернет, є справа файлообмінника 

EX.ua. Так, проти власників веб-сайту було відкрито кримінальне провадження у 

справі про порушення авторських прав за ст. 176 Кримінального кодексу України. 

Суть проблеми – розміщення на файлообмінникові так званої контрафактної 

продукції, а саме неліцензійного програмного забезпечення Adobe і Graphisoft та 

«піратські» копії мультимедіа, що було запропоновано тим самим до широкого 
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загалу. Ініціювали кримінальну справу компанії Adobe Systems Inc., Microsoft 

Corporation, Graphisoft Inc.  

В ході розслідування міліцією були заарештовані сервери компанії та 

заблоковане доменне ім’я, в тім через місяць все було повернене. Взагалі, 

максимальне покарання у даній кримінальній справі – 5 років із конфіскацією 

обладнання і піратських творів. Рішення у справі до сих пір не винесене, 

розслідування триває.  

Чим же так характерна саме ця справа?  

 По-перше, вона дає нам розуміння того, що кримінальна 

відповідальність може загрожувати адміністрації будь-якого 

українського сайту, де користувачі можуть розміщувати матеріали без їх 

попередньої фільтрації.  

 По-друге, цікавим є не стільки факт вилучення серверів, що є 

звичайними методами у справах такого роду, а факт блокування 

доменного імені у порядку, встановленому законом, який було 

нещодавно прийнятому в США – Stop Online Piracy Act (SOPA).  

 По-третє, справа, коли отримує свого завершення, покаже готовність 

правоохоронних органів порушувати кримінальні справи не тільки 

проти адміністрації ресурсу, а й проти кінцевих користувачів, які 

розміщували контрафактні об'єкти, тим самим порушуючи авторські 

права. А це, в свою чергу, сприятиме підвищенню правової культури у 

населення, адже користувачі надалі будуть замислюватися над своїми 

діями в мережі Інтернет [170]. 

Вказані справи ілюструють необхідність вміти захистити свої авторські права. 

Нажаль, їх порушенням сьогодні нікого не вразити. Саме тому Державна служба 

інтелектуальної власності України запропонувала проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і 
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суміжних прав у мережі Інтернет» від 19.08.2013 р. Положення законопроекту 

вносять поправки до наступних документів: Закони України "Про авторське право і 

суміжні права" та "Про телекомунікації", Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

Особливої уваги потребує положення законопроекту про доповнення Закону 

статтею 52-1, в якій зазначено порядок захисту авторського права і суміжних прав у 

мережі Інтернет. Так, якщо людина виявить порушення своїх прав у мережі, то вона 

буде мати право звернутись до провайдера (оператора телекомунікації, іншого 

суб'єкта господарювання, який надає послуги із розміщення і технічного 

забезпечення функціонування веб-сайту,) із заявою про таке порушення. До заяви 

також слід додати перелік відомостей про об'єкти авторського права і (або) 

суміжних прав, щодо яких має місце правопорушення. 

Наступним кроком буде звернення потерпілим до Установи із заявою про 

внесення відомостей до Реєстру заяв про порушення авторського права і (або) 

суміжних прав у мережі Інтернет. До такої заяви слід додати копію заяви, поданої до 

сервісної служби, а також копію зазначеного переліку відомостей про об'єкти 

авторського права, поданого до сервісної служби. 

Важливим є і те, що слідуючи сучасним реаліям, законопроект дозволяє 

подавати матеріали до Установи шляхом їх відправлення електронною поштою із 

застосуванням електронного цифрового підпису. 

Сервісна служба протягом 2 робочих днів з дня отримання від заявника заяви 

та документів повинна направити їх копії особі, щодо веб-сайту якої подану заяву і 

якій вона надає послуги із розміщення і технічного забезпечення функціонування 

веб-сайту. Особа, що порушила відповідні авторські права, має протягом 2 робочих 

днів із моменту отримання заяви надати Установі, сервісній службі та заявнику 

письмову відповідь на заяву про: 

 припинення порушення авторського права;  
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 відсутність його порушення внаслідок правомірного використання 

відповідних об'єктів;  

 відсутність на ресурсі таких об'єктів або посилань на них.  

Щодо пропонованих законопроектом змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, то слід зауважити нову ст. 164, присвячену 

невжиттю заходів щодо припинення порушення авторського права у Інтернеті. Так, 

якщо відповідальна посадова особа сервісної служби порушує порядок та строки 

розгляду заяв від суб'єктів авторського права щодо порушення відповідних прав 

особами, які надають телекомунікаційні послуги, на неї чекає накладення штрафу (у 

розмірі від 500 до 1 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян). 

За законопроектом потребує доповнення і п.18 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» 

положенням про те, що на підставі рішення суду сервісні служби мають блокувати 

доступ до відповідних об'єктів авторського права, розміщених із порушенням, або 

вилучати їх, обмежувати чи припиняти надання послуг у мережі Інтернет [22]. 

Потребують також уваги рекомендації Вищого господарського суду України 

щодо засобів доказування. Так, у Постанові пленуму ВГСУ від 17.10.2012 № 12 

«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності» ВГСУ зазначив перелік можливих доказів факту 

порушення авторських прав у мережі Інтернет. Вони є наступними:  

 роздруківки веб-сторінок, але такі, що засвідчені установою або 

спеціально уповноваженою особою в межах їх компетенції і скріплені 

офіційною печаткою на території однієї з держав-учасниць СНД; 

 відео-, аудіозаписи процесу дослідження веб-сайту будь-якою 

зацікавленою особою, зроблені на електронному або іншому носії, які 

слід подавати до суду із зазначенням часу, умов створення таких записів, 

данних про того, хто їх створив; 

 довідки, які отримані від провайдерів і мережевих пошукових служб.  
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Такі рекомендації ВГСУ не є обов'язковими для виконання, але вони 

безсумнівно мають значний вплив на формування практики [27]. 

Слід також додати, що сьогодні реєстрація доменного імені в нашій державі – 

це справа п’яти хвилин. Для цього вам не потрібно надавати відповідному 

реєстратору документи, що підтверджують Ваші персональні дані.  

Так, автором спеціально була пройдена реєстрація доменного імені у imena.ua, 

одного із найбільших реєстраторів України. У процесі таких дій все, що 

знадобилося, це ввести у відповідні поля прізвище та імя, адресу електронної пошти, 

номер мобільного телефону (для відновлення втраченого паролю) та погодитися із 

Умовами Сервісної Згоди. Засвідчення введеної інформації не потрібне. А, отже, 

будь-хто може з легкістю зареєструвати на своє ім’я (навіть фіктивне) домен і 

розміщувати там нелегальний контент. А доведення факту, що саме ця людина 

вчинила правопорушення, буде справою досить складною. 

Але, загалом, можна говорити про позитивну динаміку у сфері захисту 

авторських прав в мережі Інтернет у нашій державі. Тим не менш, прогалин у 

регулюванні є чимало.  

Так, на думку автора дослідження правова охорона веб-сайтів в Україні 

потребує удосконалення, а тому необхідно: 

1. визначити на законодавчому рівні поняття та правовий режим веб-сайту із 

обов’язковим зазначення відповідних прав власника ресурсу, а також авторів 

контенту та користувачів, а саме:  

 доповнити перелік об’єктів авторського права, визначений у ч. 1 ст. 8 

Закону України «Про авторське право та суміжні права» таким об’єктом 

як «веб-сайт».  

 Доповнити ст. 1  Закону України «Про авторське право та суміжні 

права» таким визначенням терміну веб-сайт як: «сукупність програмних 

та апаратних засобів, а також змістового наповнення («контенту»), 

які формують собою єдиний об’єкт ІВ, є розміщеними на сервері, а 
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доступ користувачів до них можливий через онлайн-«перехід» за 

унікальною адресою у Інтернеті («доменне імя»). 

 Розробити та внести до Книги 4 ЦКУ перелік особливих принципів 

щодо розмежування відповідальності інформаційних посередників, 

правовласників та користувачів веб-сайтів за порушення ними прав ІВ в 

Мережі. 

2. розробити набір єдиних типових договорів на створення веб-сайту, надання 

послуг хостингу, розміщення ресурсу на сервері, реєстрації доменного імені 

задля створення єдиної системи як захисту авторських прав, так і боротьби із 

порушенням; 

3. необхідно створити єдиний державний реєстр власників доменних імен у 

загальнодержавній доменній зоні .ua, включаючи регіональні, такі як .оrg.ua, 

.kiev.ua, тощо; 

4. ввести жорстку процедуру реєстрації доменних імен із обов'язковою 

можливістю перевірки особистих даних власника домену, що дозволить 

персоналізувати відповідальність за несанкціоноване розміщення в мережі 

об’єктів, які охороняються авторським правом. 

2.2. Внутрішнє законодавство країн Європи у сфері регулювання відносин з 

приводу веб-сайту 

Перш ніж розглянути внутрішнє законодавство країн Європи (тобто країн 

континентальної правової системи), слід приділити увагу підходу до розуміння 

авторського права у цій правовій сім’ї. Мається на увазі те, що сьогодні більшість 

людей ототожнюю поняття «копірайту» (від англ. copyright law) із континентальним 

«авторським правом». Ця позиція не є вірною і стосується саме питання прав, які 

належать автору. 

Справа в тому, що перший підід захищає автора оригінального творіння. Цей 

захист поширюється як на опубліковані, так і на неопубліковані об’єкти. У країнах 
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Європи ж мова йде про моральні, невідчужувані права, цей підхід базується на 

прив’язанності авторського права до особи творця, а не до твору. Воно визнає в 

об’єкті творчості вираження особистості автора і з цієї причини захищає його.  

Захист копірайту обмежується виключно творами, вважаючи, що автор втрачає 

моральні складові щодо власного витвору. Тобто це вже не тей автор, який нам 

відомий із континентально-правовї доктрини, а лише правонаступник, який має 

право на визначення умов, за якими буде використано обєкт, створений ним. 

Так, зазвичай, такий правонаступник, за копірайтом, має єксклюзивне право 

дозволяти (забороняти) особам репродукцію та переробку, поширення його копій, 

представлення твору громадськості. 

Повертаючись до права європейських країн зазначимо, що на противагу 

концепту копірайту тут захищаються і моральні права. Такий підхід здобув 

розповсюдження, адже особисті немайнові права мають існувати коли, наприклад, 

автор продав, загубив, іншим чином втратив свої майнові авторські права, ала бажає 

заборонити використання свого об’єкта творчості через нанесення ним шкоди його 

репутації, або, наприклад, просто хоче видалити своє ім'я із твору.  

Прикладом цього може бути справа Societe Le Chant du Monde v. Societe Fox 

Europe, в якій російські композитори звернулися до суду із позовом про заборону 

використання їх твору, що на той час було визнано суспільним надбанням, у анти-

комуністичному фільмі. Адже між їх рідною країною та Заходом були досить 

напружені стосунки. Суд виніс рішення на користь позивачів. 

І хоча такого підходу, щодо визнання за автором моральних прав, 

притримується більшість країн світу, США й досі, навіть після приєднання до 

Бернської конвенції, має схил у бік концепту копірайту. Автор дисертаційного 

дослідження притримується підходу, що прийнятий у континентальній системі 

права. 
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Далі слід більш детально розглянути правові аспекти регулювання відносин, що 

виникають у зв’язку із веб-сайтами в котинентально-правових державах. 

 У 1710 р. вперше в Європі було встановлене законодавче регулювання 

авторських відносин (Англія), а вже у 1886 р. була прийнята Бернська конвенція з 

охорони літературних і художніх творів, а у 1952 р. – Женевська конвенція про 

авторське право. Ці документи містили всі основоположні принципи та засади 

охорони авторських прав. Однак кінець ХХ століття ознаменувався появою мережі 

Інтернет, яка своєї природою та принципами функціонування істотно змінила 

встановлені засади взаємин авторів, розповсюджувачів та споживачів інформації.  

Сьогодні існують відмінності у нормативно-правових актах, які стосуються 

регулювання відносин в Мережі, та практиці їх застосування в різних країнах. 

Взагалі в Європі правове регулювання поширення інформації в Інтернеті засноване 

на принципах, які гарантують будь-якій державі право на: 

 створення комп'ютерних мереж на своїй території;  

 участь у міжнародному обміні електронними даними; 

 захист від шкідливої та (або) суспільно небезпечної інформації [133]. 

Одним із основних документів, що стосується регулювання відносин в 

Мережі, є Конвенції Ради Європи «Про кіберзлочинність», яка прийнята 8 листопада 

2001 р. Вона представляє собою один із найголовніших документів, який 

присвячено забезпеченню міжнародно-правового співробітництва в галузі 

Інтернету. У ній також врегульовані питання юрисдикції держав-учасниць, загальні 

принципи міжнародного співробітництва у вказаній сфері, питання 

конфіденційності та обмеження використання інформації тощо. 

Взагалі, країни Європи як досить розвинута у правовому сенсі частина світу 

можуть з легкістю похизуватися достатньою урегульованістю відносин, що 

виникають із приводу використання мережі Інтернет взагалі та веб-сайтів між 

іншим.  
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Так, Франція є країною, де, на думку автора, найбільш детально і всебічно 

регламентована діяльність в Мережі. Взагалі, французьке авторське право діє за 

класичною схемою «droit d'auteur» (укр. «право авторів»), із визнанням переваги 

особистих немайнових прав автора.  

Відповідний закон про авторське право (фр. Loi sur le Droit d'Auteur et les 

Droits Voisins dans la Societe de l'Information) був прийнятий у 2006 р. відповідно до 

Європейської Директиви про авторське право. Так, згідно даного Закону авторське 

право захищає лише об'єкт, створений інтелектуальною працею автора, як зазначено 

у ст. 112-1. А об'єкти, які захищені авторським правом і які були викладені в мережу 

Інтернет, захищаються нарівні з іншими творами [133]. 

Але законотворці на цьому не зупинилися. Так, у 2000 році в країні була 

введена кримінальна відповідальність за надання провайдерами доступу в мережу 

Інтернет анонімним користувачам. Тобто будь-який автор матеріалів, що 

розміщуються на ресурсі, або власник веб-сайту зобов'язані надавати про себе 

детальну інформацію. У  разі, якщо подані данні будуть визнані недостовірними, 

настає кримінальна відповідальність із покаранням у вигляді півроку тюремного 

ув'язнення. При цьому вказане покарання загрожує як користувачеві, що розмістить 

матеріали, так і провайдеру, який не перевірив дані як слід [168]. 

У 2009 р. був ратифікований спеціальний закон HADOPI (фр. "Haute Autorite 

pour la Diffusion des сеuvres et la Protection des droits d'auteur sur Internet"), тобто 

«Закон про сприяння розповсюдженню та захисту творчих робіт в Інтернеті», ціллю 

якого є заохочення дотримання законів про авторське право. HADOPI є 

абревіатурою від назви урядового агентства, яке створене для догляду за 

дотриманням норм відповідного закону. 

Вказаний нормативний акт передбачає наступну процедуру боротьби із 

розміщенням контрафактних матеріалів: 

1. Надсилання попередження по e-mail користувачеві, який підозрюється у 

порушенні авторського права. 
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2. Надсилання попередження рекомендованим листом 

3. Відключення порушника від мережі Інтернет.  

4. Внесення користувача до чорного списку, щоб він не мав змоги 

підключитися до іншого провайдера.  

У разі якщо користувач погодиться оплатити штраф, то термін відключення 

від Мережі складе 1-3 місяці. Відповідальність за здійснення операцій з 

відключення покладається на провайдера. У разі, якщо він, отримавши вказівку 

відомства, не вчинить відповідних дій, то на нього буде накладено штраф у розмірі 

до 5 тис. євро [116, c. 327-329]. 

Даний акт має ряд недоліків. Так, він суперечить таким загальноприйнятим 

міжнародним нормативним актам, як Європейська конвенція з прав людини та 

прийнятій Європарламентом поправці до Закону про телекомунікації в ЄС, де чітко 

зазначається, що відключення користувачів від мережі Інтернет може здійснюватися 

лише із санкції суду [117, c. 33-35]. 

Також порушується і принцип презумпції невинуватості, адже якщо 

користувача звинувачують в порушенні авторського права, йому потрібно доводити 

протилежне в судовому порядку і оплачувати послуги юристів зі своєї кишені, що 

далеко не кожен може собі дозволити. 

Наявність таких недоліків призвела до відміни вказаного акту та розробки так 

званого HADOPI-2. Даним документом передбачено наступне.  

Тепер рішення про відключення від мережі Інтернет мають приймати суди, а 

не спеціально створений комітет із захисту авторських прав, як передбачалося в 

HADOPI-1. Покарання залишились без змін, тобто суд може: 

 відключити користувача на 1 рік від Мережі; 

 накласти на нього штраф у розмірі 300 тис. євро; 

 ув’язнити порушника строком на 2 роки.  
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Якщо ж провайдер не відключить порушника за вимогою суду, на нього чекає 

траф розміром до 5 тис. євро).  

Цікавим є і той факт, що якщо порушник авторського права вчинює злочин, 

використовуючи обліковий запис іншого користувача, відповідний користувач 

також повинен буде сплатити штраф (до 1,5 тис. євро) та понести покарання у 

вигляді відключення від Мережі строком на 1 місяць. Така санкція буде 

застосовуватися на основі визнання халатністю дій користувача облікового запису. 

Тобто із зміною законопроектів, позиція Франції в цьому питанні не змінюється, 

керівництво країни і далі активно намагається обмежити вплив Інтернету [74, с. 

132]. 

Вказаний акт передбачає і особливу процедуру, більш відому як «процедура 

п'яти хвилин». Мова йде про спрощену судову процедуру, яка передбачає, що 

судовий припис буде виданий лише на підставі поданого прокурором 

обвинувачення і доказів, без самого судового процесу, без доповіді адвоката і, 

навіть, інформування підсудного, який дізнається про відповідні дії лише по факту 

винесення судового рішення.  

Дізнавшись про припис, обвинувачений може оскаржити рішення протягом 45 

днів. У разі відповідних дій справа буде розглянута повторно у вигляді звичайного 

судового процесу, але тим же самим судом [77, с. 113].  

Подібний законопроект був заблокований у Новій Зеландії. За аналогічний 

нормативний акт виступали і законотворці Німеччини, але результату не досягли. 

Не менш зухвалим на думку автора з точки зору захисту прав людини є і 

французький закон LOPPSI 2 (фр. «Loi du 14 mars 2011 d'orientation et de 

programmation pour la performance de la securite interieure»), тобто Закон «Про 

орієнтацію і планування для підвищення ефективності в галузі внутрішньої 

безпеки». Даним білем поліція наділяється правом приховано впроваджувати на 

комп'ютери підозрюваних програмне забезпечення, за допомогою якого вона зможе 

стежити за тим, що користувач набирає на клавіатурі, а також збирати ці дані в 

спеціальну базу, тобто фактично спецслужбам дозволене стеження за будь-яким 
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громадянином і за тим, які сайти він відвідує, що і кому пише, які товари купує 

через Мережу. За рішенням суду такі програми можуть бути встановлені строком до 

4 місяців [165, c. 8-9]. 

Щодо французької судової практики на теренах мережі Інтернет, то вона бере 

свій початок у 1997 р. Саме тоді було винесено рішення у справі про незаконне 

викладанні в Інтернет твору «12268 віршів» за авторством Раймонда Куано. Суд 

постановив, що син автора володіє винятковим і моральним правом на ці вірші, тим 

самим оголошуючи незаконною будь-яку публікацію його в Мережі. Рішення стало 

прецедентним, адже закон не містив норм, в яких напряму б захищалася інформація, 

яка розміщена в Інтернеті. [108]. 

Однією із найвідоміших є справа 2011 р. за позовом французьких видавництв 

до корпорації Google. Так, Gallimard, Flammarion і Albin Michel, найбільші 

французькі видавництва, звернулися до суду із позовом до Google, звинувативши 

корпорацію у неправомірній публікації відсканованих версій їхніх книг (приблизно 

10 тис. творів) в рамках проекту Google Book Search. Вартість позову  – 9,8 млн 

євро. Вказана сума компенсації розраховувалася за схемою, яка є аналогічною до 

тої, що була поданому кілька років тому компанією La Martiniere – власником 

видавничого дому Editions du Seuil в аналогічному позові. Тоді суд задовольнив 

вимоги видавця – і це був перший прецедент, коли в зв'язку із проектом Google 

Books було винесено офіційне звинувачення. Позов 2011 р. був відізваний 

позивачами [106]. 

Заслуговує уваги і підхід Великобританії до регулювання відносин, що 

виникають з приводу веб-сайтів. Так, основним документом, що регулює відповідні 

відносини є Copyright, Designs and Patents Act 1988 р. Він містить норми, що 

регулюють такі питання, як вільне використання охоронюваних творів навчальними 

закладами в частині, що стосується уривків з опублікованих творів (ст. 32) та 

бібліотеками (ст. 38); в рамках відповідної ліцензії дозволене копіювання 

документів в електронній формі (ст. 56) тощо [36]. 
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Паралельно із вказаним Актом діє і Copyright and Related Rights Regulations 

2003 р. Так, заслуговує на увагу ст. 8 вказаного документу, в якій зазначено 

наступне: «авторське право на тексти, за виключенням комп'ютерних програм та баз 

даних, або джерела в оригінальному вигляді: художньої літератури, живопису; 

музики або фільмів, не буде порушено створенням тимчасової копії, яка є 

перехідною або непередбаченою, котра не є основою, і єдина мета якої полягає в 

тому, щоб дозволити:  

(a) передачу посередником по мережі між третіми особами; або  

(b) законне використання;  

і яка не має ціллю комерційне використання».   

Вказана стаття конкретизує ст. 56 Акту 1988 р. вказуючи на те, що передача 

інформації від однієї особи до іншої не є порушенням прав автора (за винятком 

перелічених об'єктів) [35]. 

Також уваги потребує і закон Digital Economy Bill, який діє на території всієї 

Великобританії. Суворі норми закону змусили у 2009 році виступити проти нього 

усіх інтернет-провайдерів, але британський парламент був незворушний і закон 

вступив в силу. Основною суттю даного акту є накладання спеціального обов’язку 

на інтернет-провайдерів по відключенню абонентів, якщо ті будуть визнані винними 

у незаконному обміні файлами [148, с.143]. 

Потребує згадування і Digital Economy Act 2010 (англ. «Акт про цифрову 

економіку») – це закон, прийнятий королівської санкцією 8 квітня 2010 р., який 

регулює відносини в галузі цифрового медіа-мовлення.   

Даний Закон, на відміну від Закону про авторське право, встановлює нову 

систему нормативних актів, яка має призвести до спрощення процедури виявлення 

та судового покарання порушників-рецидивістів авторських прав в мережі Інтернет, 

а також засновує новий судовий процес по обробці апеляцій.  
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Такий процес передбачає складання правовласником переліку IP-адрес, з яких 

відбуваються регулярні порушення відповідних авторських прав. Далі цей перелік, а 

також звіт про порушення мають бути передані відповідному провайдеру зв’язку. 

Наступним етапом є повідомлення провайдером користувача про його 

неправомірні дії та їх наслідки.  

Далі провайдер надсилає в Управління зв'язку (англ. Office of Communications 

або Ofcom) два звіти:  

1. про порушення та  

2. про повідомлення користувача, якщо він продовжує неправомірні дії.  

Після цього правовласник надсилає запит до провайдера із проханням надати 

список всіх порушників, при чому він буде містити анонімне перерахування 

відповідних користувачів. Правовласник потім зможе звернутися до суду за 

спеціальним судовим ордером на ідентифікацію користувача, і з ціми даними 

порушити звичайний судовий процес [146, с. 30-31].  

Закон передбачає проведення незалежного апеляційного процесу із розглядом 

справ головним органом Управління зв'язку або, у разі попереднього прийняття 

необхідних технічних заходів, Вищим Органом Правосуддя. Такий підхід 

відрізняється від звичайного розгляду апеляцій тим, що в даному випадку 

користувач вважається невинним, допоки його провина не є доведеною, тобто поки 

правовласник або провайдер не нададуть докази того, що саме з IP-адреси вказаного 

користувача було вчинено порушення. Апеляція також підлягає задоволена, якщо 

користувач зможе доказати недотримання такими суб’єктами діючого кодексу 

Офкому [37]. 

У зв'язку із Digital Economy Act слід згадати про спробу британських 

провайдерів визнати даний закон таким, що суперечить директивам Європейського 

Союзу. Так, представники найбільших британських організацій із управління 

колективними правами успішно звернулися до суду із вимогою видачі судових 
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заборон на надання доступу клієнтам провайдерів BT і TalkTalk до веб-сайтів 

Newzbin2 і The Pirate Bay. 

Наступним кроком позивачів було пред'явлення провайдерам вимоги 

надіслати клієнтам повідомлення про порушення, і, зрештою, ініціювати процедуру 

відключення їх від Мережі за багаторазове розміщення контрафактних матеріалів. 

Провайдери виконали першу вимогу (про надсилання повідомлень), але заперечили 

проти другої.  

Натомість вони звернулися до суду із вимогою про визнання Закону таким, що 

суперечить ст. 8 Директиви 95/46/ЄС про регулювання інтелектуальних прав і 

персональних даних. Суд рішенням від 6 березня 2012 р. відмовив у задоволенні 

таких вимог, зробивши посилання на ст. 8 (2) (е), яка передбачає передачу 

персональних даних, якщо це необхідно для встановлення, виконання або захисту 

законних вимог або для захисту законних прав. Тому правовласник і провайдер має 

право передавати дані, що визначають не тільки обставини порушення авторських 

прав, але й інформацію про порушників.  

Тим не менш Суд постановив, що DEA суперечить ст. 12 Директиви ЄС 

2000/31/ЄС про електронну комерцію, яка забороняє покладати на інтернет-

провайдерів відповідальність за передані користувачами дані, оскільки вона 

дозволяє вимагати від провайдерів вжиття заходів щодо припинення або запобігання 

порушень авторських прав [71, с. 48-49]. 

Кумедною є справа за позовом британського фотографа-натураліста Девіда 

Слейтера. У 2011 році в Індонезії він намагався фотографувати зграю чубатих 

павіанів у джунглях. Зробивши всі необхідні дії по налаштуванню фототехніки 

Слейтер на короткий час відволікся. В цю ж саму мить одна із мавп почала 

«досліджувати» невідому їй фотокамеру і при цьому змогла кілька разів натиснути 

на спуск затвору, тим самим зробивши фотографії себе. Частину світлин фотограф 

виклав на власному веб-сайті, а пізніше ці фото зявилися на порталі Вікіпедія в 

розділі «безкоштовні зображення».  
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Слейтер звернувся до адміністрації веб-сайту із вимогою видалити фотографії, 

але фонд Wikimedia відмовився, вмотивувавши своє рішення тим, що авторські 

права на спірні знімки належать вказаній мавпі, адже саме вона за фактом є їх 

автором. Позивач же мотивує свої вимоги тим, що хоча мавпа і натискала на кнопку 

спуску фотокамери, але техніка належить фотографу і всі налаштування перед 

фотосесією робив саме він. Слейтер вимагає від Вікіпедії компенсацію у розмірі 10 

тис. фунтів стерлінгів. У результаті Бюро з авторських прав США дійшло висновку, 

що твори, створені тим, хто не є людиною, не підлягають охороні авторським 

правом [122]. 

Порушення в сфері авторського права в мережі Інтернет не оминуло й 

Німеччину, в якій навіть було створено Товариство із захисту авторських прав в 

сфері музики під назвою GEMA (нім. Gesellschaft fur musikalische Auffuhrungs- und 

mechanische Vervielfaltigungsrechte). Ця недержавна, некомерційна громадська 

організація була створена для боротьби із порушниками авторського права, які 

нелегально скачують або копіюють з Інтернету результати чужої праці для власного 

споживання або з метою їх розповсюдження. Щоб вказані дії у відношенні певного 

музичного твору вважалися законними необхідно заплатити GEMA внесок, який 

передається відповідним власникам авторських прав [119]. 

Законодавство Німеччини у відповідній галузі представлене Законом про 

авторське право (нім. «Gesetz uber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – UrhG»), 

який вступив в силу 1 січня 2007. Так, параграф 106 даного акту передбачає 

тюремне ув'язнення (терміном до трьох років) або грошове покарання тому, хто без 

дозволу правовласника копіює із веб-сайтів медіапродукцію.  

Винятком буде вважатися резервне копіювання придбаної легальним шляхом 

ліцензованої продукції, якщо при цьому не відбувається виламування захисних 

систем. Володіння піратською копією в приватному порядку кримінально карається, 

а розповсюдження та / або надання можливості копіювання переслідується за 

законом.  
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Слід звернути увагу й на параграф 97 даного закону, за яким потерпілий має 

право пред'являти претензії щодо ліквідації наслідків порушення. Крім того, 

потерпілий може вимагати повне відшкодування збитків, незалежно від того, чи діяв 

порушник навмисно, чи шкода виникла в результаті його недбалості. Вираховуючи 

обсяг збитку відповідні органи також враховують, крім вартості продукту, вартість 

ліцензії і передбачувану упущену вигоду [107]. 

Цікавим є і питання про можливість перегляду фільмів в онлайн-режимі на 

законних підставах. Так, фільми, що розміщені на веб-сайті, відповідно 

пропонуються до перегляду необмеженому колу осіб. Але до цих пір у юстиції 

немає однозначної відповіді, чи є такий перегляд порушенням авторських прав. 

Параграф 16 вказаного закону ФРН зазначає, що поширення медіапродукції 

карається законом тільки в тому випадку, якщо вона була записана у зовнішню 

(довготривалу) пам'ять комп'ютера.  

Щодо комп'ютерних програм, то параграф 69с вказує на те, що запис їх в 

оперативну (короткочасну) пам'ять комп'ютера також підпадає під випадок 

поширення. У зв'язку із цим частина німецьких судів дотримуються позиції, що дане 

положення може бути застосоване також і по відношенню до сфери медіа, так як 

при перегляді відеопродукції комп'ютер послідовно записує фрагменти фільму, що 

підпадає під поняття порушення авторських прав. Інші суди вважають, що метою 

цього короткочасного завантаження, яке відбувається автоматично, є не копіювання, 

а лише перегляд вмісту, який ніяк не порушує авторські права. Тобто єдиною думки 

з цього питання не існує [152, с. 24-26]. 

Німеччина перейняла у Франції систему «трьох попереджень», яка досить 

успішно діє. Доказом цього є статистика за 2011 рік, згідно якої з 650 користувачів, 

яких було попереджено наглядовою організацією про порушення, тільки 44 знову 

завантажили нелегальні матеріали. Тим не менш 60 користувачів отримали за 

рішенням суду покарання у вигляді позбавлення доступу до мережі Інтернет 

строком до 1 місяця або накладення штрафу у розмірі 1,5 тис. євро [166]. 
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Така країна як Іспанія також намагається активно протидіяти порушенням 

авторського права в мережі Інтернет. Так у вересні 2013 р. схвалила закон, що 

отримав свою назву «Sinde Law» на честь міністра культури Анжелес Гонсалес-

Сінді (Angeles Gonzalez-Sinde), проти власників веб-сайтів, які посилаються на 

піратський контент. Приводом для прийняття даного документу став той факт, що 

Іспанія в 2008 році була визнана однією із найгірших країн Європи щодо захисту від 

«піратства» згідно звіту International Data Corporation, в якому зазначено, що частка 

музичного інтернет-«піратства» Іспанії склала 97,8%. 

Внесені зміни до кримінального законодавства також стосуються і 

користувачів, які отримують «прямий або непрямий дохід» із веб-сайтів, що 

посилаються на піратські матеріали (наприклад, розміщення реклами на такому 

сайті). Важливою новацією є норма про те, що кінцеві користувачі веб-сайтів із 

посиланнями більше не несуть кримінальної відповідальності. Від неї також 

звільняються і власники пошукових систем та веб-сайтів із обміну файлами.  

Закон 2013 р. має такі характерні особливості: 

 Він спрямований проти сайтів, які містять в собі посилання на нелегальні 

матеріали, захищені в режимі авторського права, тим самим отримуючи 

прямий або непрямий прибуток. 

 Він створює урядовий орган у формі комісії, уповноважений примушувати 

провайдерів до блокування сайтів. Склад такої комісії має формуватися із 

персональних складів міністерств культури, промисловості, туризму та 

комерції. 

 Він не застосовується проти самостійних інтернет-користувачів, навіть 

якщо вони завантажують «піратський» контент. 

 Ним будуть весені поправки до кримінального законодавства Іспанії, які 

встановлять покарання  у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років за 

«піратство» в мережі Інтернет. 
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На думку фахівців, прийняття нового закону було багато в чому обумовлено 

побоюваннями із боку влади Іспанії знову потрапити в американський список країн, 

де злісно порушуються авторські права, а занесені в такий перелік країни 

піддаються торгово-економічним санкціям із боку Вашингтона. Раніше Іспанія вже 

значилася в ньому, але потім була виключена зі списку [180]. 

Не поступається з точки зору охорони авторських прав із приводу веб-сайтів 

країнам Європи й Італія. Її законодавство у вказаній сфері представлене 

Законодавчим декретом № 633/41 від 22 квітня 1941 р. (із наступними змінами та 

доповненнями, в тому числі на підставі законодавчого декрету № 68/2003 від 9 

квітня 2003 р.) «Про захист авторських і суміжних прав», Законодавчим декретом № 

518 від 29 грудня 1992 р. про виконання директиви ЄС № 91/250 / ЄС від 14 травня 

1991 р. про правову охорону комп'ютерних програм та деякими іншими 

нормативно-правовими актами. 

Так, згідно першого документу, охорона має надаватися інтелектуальній 

власності креативного (творчого) характеру, що має форму літературних і музичних 

творів, елементів образотворчого мистецтва, архітектури, театру і кіно, а також 

будь-яку іншу форму вираження, включаючи інтернет-продукти і комп'ютерні 

програми. Також користувачам дозволяється вільне і безкоштовне розповсюдження 

в мережі Інтернету матеріалів, зображень «низького розрішення», а також музичних 

і наукових матеріалів у навчальних цілях, якщо їх поширення не носить 

комерційних цілей [48]. 

Згідно італійського законодавства право на вжиття дій із захисту авторських 

прав мають як самі автори та власники прав, так і їх представники SIAE (іт. 

«Італійське товариство авторів та видавців»). 

Щодо санкцій, які чекають на порушників, італійське законодавство 

наголошує, що захист відповідних прав інтелектуальної власності від незаконного 

використання має бути здійснений у судовому порядку за участі спеціальних 

територіальних судів (іт. Tribunale delle Imprese). Згідно із законодавчим декретом 
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№ 168/2003 від 27 червня 2003 р. уряд країни створив спеціалізовані суди для 

розгляду справ із охорони прав на інтелектуальну власність у таких містах як: Барі, 

Болонья, Венеція, Генуя, Катанья,  Мілан, Неаполь, Палермо, Рим, Трієст, Турін, 

Флоренція. Слід зазначити, що як і у більшості країн Європи, законодавство Італії 

передбачає і цивільну, і кримінальну відповідальність щодо порушника авторських 

прав. 

Резонансною стала справа за позовом кінокомпанії «Medusa Film» до 

власників веб-сайту «Вконтакте», найбільшої соціальної мережі СНД. Так, суд Рима 

виніс ухвалу про необхідність заблокувати вказаний сайт в Італії на підставі факту 

незаконного розміщення на сторінках «Вконтакте» кінофільмів, правовласником 

яких є кінокомпанія «Medusa Film». Нині вказаний веб-сайт є включеним до 

спеціального Реєстру сайтів, які підлягають блокуванню; більшість провайдерів вже 

перекрила доступ до ресурсу пересічним "юзерам" [103].  

Набула широкого загалу й справа за позовом Міжнародної федерації 

фонографічної індустрії IFPI проти торрент-порталу Colombo-BT. Троє 

адміністраторів ресурсу були звинувачені у порушенні авторських прав, а саме у 

розміщенні на веб-сайті контрафактного контенту, за що їм загрожує до трьох років 

в'язниці [118]. 

На противагу суворим законам Франції, Німеччини та інших європейських 

країн Швейцарія вперше у світовій практиці стала на бік користувачів. Так, у жовтні 

2011 р. уряд країни виніс постанову, в якій зазначено, що безкоштовне копіювання 

авторської продукції в Мережі є законним і не має переслідуватися із боку 

правовласників. Дану постанова уряд виніс на основі рішення швейцарського суду, 

який розглянув позов виробників розважального контенту (типу музики, книг тощо) 

про обмеження використання нових технологій для копіювання та розповсюдження 

авторських матеріалів в мережі Інтернет, оскільки це зменшує їх прибутки від 

продажів.  



 83 

Судом у процесі розгляду було встановлено, що майже третя частина 

населення Швейцарії у віці старше 14 років робить копії контрафактного контенту, 

але при цьому витрати цієї групи населення на покупку легальної продукції не 

зменшуються, а тому і бюджет, який призначений для придбання таких матеріалів, 

залишається стабільним. Отже, отримання «піратської» продукції із Мережі носить 

додатковий характер, а гроші, які такі користувачі економлять, будуть зрештою 

витрачені ними на покупку легальної продукції. Суд постановив, що при цьому 

інтереси правовласників майже не страждають.  

Такий випадок лояльності з боку суддів до користувачів веб-сайтів є не 

першим у практиці країни. Так, у вересні 2010 року суд постановив заборонити 

відстеження приватних IP-адрес «юзерів» веб-сайтів із обміну файлами, зазначивши, 

що ця інформація є особистою. Тим самим суд позбавив правовласників можливості 

збирати докази щодо порушення їх законних прав [184]. 

Хоча Японія не є країною Європи, але, на думку автора, слід зазначити і її у 

переліку країн із досить жорстким регулюванням відносин, що виникають з приводу 

розміщених на веб-сайтах нелегальних матеріалів. Так, місцевий Закон про боротьбу 

із піратством, прийнятий 1 жовтня 2012 року, передбачає штраф у розмірі 2 млн йен 

або ув’язнення терміном у 2 роки для осіб,  які свідомо завантажують із Мережі 

піратський контент. Тим же, хто навпаки поширює такі матеріали, загрожує 

покарання у вигляді штрафу в 10 млн йен або 10 років в'язниці [148, с.144]. 

Заслуговує уваги одна із найбільш резонансних справ Європи, що стосувалася 

саме питання порушення авторських та суміжних прав у звязку із використанням 

веб-сайту. Вона більш відома під назвою «Судовий процес над засновниками «The 

Pirate Bay» (TPB). 

TPB – це шведський веб-сайт, так званий Torrent-трекер, який роздає торрент-

файли. Даний веб-ресурс за версією Alexa Internet, відомої як сайт, що збирає 

статистику із відвідувань, посідає 92 місце за даним критерієм [110].  
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31.01.2008 прокуратура Швеції висунула проти засновників TPB 

звинувачення, в яких йшлося про те, що файлообмінний веб-сайт використовує 

Torrent-трекер, який сприяє порушенням авторського та суміжних прав. Консорціум 

власників авторських прав, який очолює Міжнародна федерація виробників 

фонограм (IFPI) також подала позов проти власників The Pirate Bay, тим самим 

підтримавши позов прокуратури. 

Г. Свартхольм, П. Сунде та Ф. Ней, що є авторами електронного ресурсу 

разом із К. Люндстремом, який здійснював його фінансування, виступили 

відповідачами у справі, по якій 16.02.2009 у Стокгольмі розпочався судовий процес. 

У позові прокуратури відповідачів було звинувачено у створення та підтримці 

веб-сайту, який використовував спеціальну технологію, яка дає змогу пересічному 

користувачеві з легкістю порушувати авторське право. Позивач у своїй доповіді 

посилався на наявність 34 випадків відповідних порушень. Так, 21 із них 

стосувалися аудіофайлів, 9 – відеофайлів, 4 – комп'ютерних ігор [104].  

У ході засідання адвокат відповідачів П. Самуельсон зазначив, що веб-сайти, 

які зберігають певні файли, можуть бути використані як із порушенням авторського 

права, так і без нього, надавши суду приклад-порівняння послуг ресурсу Pirate Bay із 

послугою продажу автівки, яка, якщо буде використовуватися недобросовісним 

водієм, може перевищувати допустиму швидкість руху. А отже, користувачі веб-

сайту мають самостійно нести відповідальність за порушення ними відповідних 

прав, викликане розповсюдженням чи використанням завантажених torrent-файлів. 

Далі прокурор намагався довести, що вказані файли, які були надані ним у 

якості доказів, насправді використовували треккер-технологію «Піратської бухти». 

Це йому не вдалося через те, що він не спромігся пояснити технічний бік роботи 

вказаної технології. А отже йому довелося відмовитися від звинувачення 

відповідачів у їх сприянні та безпосередній участі у порушеннях відповідних прав. 

Що стосується звинувачення у тому, що відповідачі виклали у відкритий 

доступ захищені авторським правом матеріали, то враховуючи показання свідків, 
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було встановлено, що електронний ресурс мав отримати для таких дій особливі 

міжнародні ліцензії, чого зроблено не було, спричинивши тим самим великі збитки 

відповідних правовласників. А тому мав місце позов про їх компенсацію у розмірі 

більш ніж 13 млн. доларів США [102]. 

Також адвокат зробив посилання на Директиву ЄС 2000/31 / EC, згідно якої 

провайдер не має нести відповідальності за передану по Мережі інформацію, якщо 

тільки він не є ініціатором  передачі таких матеріалів. А зазначений електронний 

ресурс, за словами П. Самуельсона, таким не був, на відміну від своїх користувачів. 

І взагалі позов слід подавати проти людини, яка вчинила порушення, і слід спочатку 

надати докази існування особливого зв'язку між таким користувачем і відповідним 

веб-сайтом у якості помічника у вчененні злочину, що не було доведено.  

У квітні 2009 року суд оголосив вирок у даній справі, згідно якого всі четверо 

відповідачів були визнані винними, та засудженими до 1 року тюремного ув'язнення 

і штрафу у розмірі 3,5 млн. дол. США [88, с. 25-30]. 

Отже, в країнах Європи існує концепція захисту авторських прав, яка визнає в 

об’єкті творчості вираження особистості автора і з цієї причини захищає його. Саме 

тому боротьба із Iнтернет-піратством та охорона авторських прав власників веб-

сайтів і їх користувачів є однією із найактуальніших проблем у цих державах. 

Виходячи із вищенаведеної інформації можна стверджувати, що нормативно-

правова база, присвячена регламентації вказаних відносин, в цілому дає змогу 

ефективно впливати на  провайдерів та користувачів нелегальних матеріалів. Але, 

наразі, автор має думку думку про те, що європейським правотворцям необхідно 

розробити та втілити в життя нові локальні правові інструменти для нормалізації 

відносин у Інтернет-сфері.  

Потребують вдосконалення і технічні засоби, які б дозволили відстежувати дії 

із контентом в мережі. Незайвим буде і нагляд провайдерів за матеріалами, які 

користувачі їх послуг завантажують в Інтернет.  
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Наступним кроком слід запровадити блокування доменів, якщо ті містять 

посилання на нелегальний вміст. Слід також вести офіційний перелік  сайтів, 

помічених у «піратстві», із їх подальшим ігноруванням пошуковими системами.  

Тим не менш, занадто «суворі» дії на кшталт введення в дію положень закону 

Хадобі можуть призвести до обурення відповідних суб’єктів інтернет-спілкування, 

тим самим спричинивши зростання кількості спроб обійти закон.  

2.3. Законодавство США у сфері регулювання відносин з приводу веб-

сайтів 

 Мабуть, найбільш прогресивними та жорсткими методами регулювання 

відносин, що виникають в мережі Інтернет та зокрема з приводу веб-сайтів, може 

похизуватися така країна як Сполучені Штати Америки.  

Ще у 1976 р. був прийнятий Федеральний закон про авторське право, який, 

між іншим передбачав положення про fair use (англ. «добросовісне використання», 

доктрина, що допускає вільне використання захищених авторським правом 

матеріалів при дотриманні певних умов) матеріалів, які відносяться до репрографіі. 

Добросовісним використанням визначається вільне фотокопіювання в цілях: 

 освіти (наприклад, розмноження для використання копій в класі) (ст. 107); 

 професіональної підготовки або наукових досліджень (ст. 107); 

 безкоштовного фотокопіювання бібліотеками та архівами (ст. 108).  

Але, згідно ст. 108g, відтворення чи розповсюдження вказаних копій 

матеріалів має здійснюватися без наміру отримати пряму або непряму комерційну 

вигоду при розповсюдженні великої кількості примірників або фонограм, 

виготовлених із одного і того ж матеріалу, без систематичного відтворення чи 

розповсюдження таких примірників або фонограм [33].  

Тим не менш, із розвитком цифрової епохи даний нормативний акт перестав 

задовольняти потреби у регулювання інтернет-відносин. Саме тому 14 травня 1998 
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р. в США був прийнятий Digital Millennium Copyright Act (англ. «Закон про 

авторське право в цифрову епоху»). Цей Закон може також іменуватися «Законом 

про захист авторських прав у сфері цифрової інформації в новому тисячолітті». 

Даний акт був розроблений в цілях імплементації угод ВОІВ 1996 р. «Про авторське 

право» і «Про виконання і фонограми». На даний час він є найбільш прогресивним 

документ, прийнятим із метою впорядкування правового регулювання використання 

мережі Інтернет [133]. А тому, на думку автора дослідження, потребує більш 

детального розгляду. 

Одним із найважливіших положень Закону є те, що охороні підлягають усі 

об'єкти авторського права, які розміщені в мережі Інтернет. Тим не менш, якщо буде 

доведено, що особа, яка порушила відповідні права, не знала про те що її дії є 

відповідним порушенням, то вона звільняється від відповідальності.  

При цьому об'єктами авторського права вважаються лише такі, що є 

унікальними у своєму роді. В цьому контексті слід згадати про американське 

поняття «transformativeness», згідно якого охорона надається лише оригінальним 

творам, тоді як картинка або зміст веб-сайту є, зазвичай, лише копією або частиною 

твору.  

З цього приводу знаковим є рішенням суду Feist Publications v. Rural Telephone 

Service 499 US 340 (1991 р.), яким було визнано, що стосовно компіляцій чи творів, 

які не відповідають оригіналу, не може бути визнано порушення авторського права. 

Цим рішенням, відповідно, було визнано, що охороняється авторським правом лише 

оригінальний твір, а не копії, що знаходяться в Інтернеті [194].  

У разі викриття порушення авторського права на будь-якому веб-сайті, DMCA 

передбачено 3 способи повідомити про такі дії: 

 листом;  

 телеграмою; 

 електронною поштою.  
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Якщо ж в розумний строк одержувач такого повідомлення не видалить 

спірний об'єкт авторського права, то до нього можуть бути застосовані норми щодо 

відповідальності за порушення, а провайдер зв’язку буде повинен розпочати дії по 

видаленню порушника із мережі. 

Взагалі, DMCA розділений на п'ять розділів: 

1. «WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties 

Implementation Act of 1998», імплементує договори ВОІВ.  

2. «Online Copyright Infringement Liability Limitation Act» (англ. «Закон про 

обмеження відповідальності за порушення авторських прав в Інтернеті»), створює 

обмеження стосовно відповідальності інтернет-провайдерів за порушення 

авторських прав при участі у певних видах діяльності.  

3. «Computer Maintenance Competition Assurance Act», зазначає про 

існування винятку щодо створення копії комп'ютерної програми шляхом активації 

комп'ютера для цілей технічного обслуговування або ремонту.  

4. Інші положення, які стосуються функцій Бюро реєстрації авторських 

прав, дистанційної освіти, виключення у Законі про авторське право щодо бібліотек 

і для виготовлення короткочасних записів, «мережевого мовлення» звукозаписів в 

Інтернеті, і застосовуваності угод із колективних зобов'язань у разі передачі прав в 

кінофільмах.  

5. «Vessel Hull Design Protection Act», створює нову форму охорони при 

проектуванні корпусів суден. 

З точки зору теми дисертаційного дослідження потребують уваги Розділи II та 

IV Закон про авторське право в цифрову епоху. 

Розділ II DMCA додає параграф № 512 у Закон про авторське право, щодо 

створення чотирьох нових видів обмежень відповідальності за порушення 

авторських прав провайдерами. Обмеження ґрунтуються на наступних чотирьох 

категоріях поведінки провайдера:  



 89 

 системи тимчасового цифрового зв'язку;  

 кешування системи; 

 інформація, яка постійно зберігаються в системі або мережах за вказівкою 

користувачів; 

 інструментарій визначення місцезнаходження інформації. 

Так, постачальник послуг не відповідає за грошове задоволення або за засіб 

судового захисту у вигляді судової заборони або по іншому праву справедливості, за 

порушення авторських прав із причини передачі, трасування або забезпечення 

постачальником сполук для систем або мережі або передачі матеріалів у дані 

системи та мережі, які контролюються або експлуатуються постачальником послуги 

або від його імені, або ж унаслідок проміжного і тимчасового зберігання даного 

матеріалу в ході зазначених дій, якщо: 

 передача матеріалу ініційована особою, яка не є постачальником послуг, або 

проводиться за вказівкою такої особи;  

 передача, трасування або забезпечення з'єднань, або ж зберігання 

здійснюється за допомогою автоматичного технологічного процесу без 

вибірки матеріалу постачальником послуг;  

 постачальник послуг не обирає одержувачів матеріалу, крім як у порядку 

мимовільної реакції на запит іншої особи;  

 в ході даного проміжного і тимчасового зберігання постачальник послуг не 

зберігає в системі або мережі копій матеріалу способом, доступним зазвичай 

для будь-якої іншої особи, крім передбачуваних одержувачів, при цьому така 

копія не зберігається в системі або мережі способом, доступним зазвичай для 

таких передбачуваних одержувачів, довше, ніж це розумно необхідно для 

передачі, трасування або забезпечення з'єднань; і  

 матеріал передається через систему або мережу без змін його змісту. 
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Параграф 512(b) («Кешування системи») обмежує відповідальність 

постачальників послуг щодо зберігання протягом обмеженого часу копії матеріалу, 

який був поширений в Інтернеті особою, яка не є провайдером, а потім був 

переданий іншому абоненту. Постачальник послуг залишає у себе матеріал таким, 

щоб при наступних запитах цей же матеріал можна було отримати шляхом передачі 

зробленої копії, а не витягуючи матеріал із першоджерела. Перевага цього підходу у 

тому, що він знижує пропускну здатність постачальника послуги та знижує час 

очікування виконання наступних запитів. З іншого боку, це може призвести до 

надання застарілої інформації абонентам, тим самим позбавляючи веб-сайт точної 

«сьогочасної» інформації. 

Обмеження поширюється на акти проміжного та тимчасового зберігання, коли 

такі заходи здійснюється через автоматичний техпроцес із метою зробити 

відповідний матеріал доступним для абонентів. Для цього мають бути виконані 

наступні умови: 

 зміст матеріалу повинен залишатися без змін; 

 постачальник послуг має вчинити відповідні дії щодо відновлення, 

перезавантаження чи іншого оновлення матеріалу, коли це 

обумовлюється особою, яка надала матеріал в інтерактивному режимі;  

 провайдер не повинен перешкоджати технології, яка повертає 

«сьогочасну» інформацію особі, яка розмістила матеріал, якщо така 

технологія відповідає певним вимогам, зазначеним у п. C(i);  

 провайдер повинен обмежити доступ до матеріалу відповідно до умов про 

доступ (наприклад, захист паролем), введених особою, яка розмістила 

матеріал; 

 будь-який матеріал, наданий в інтерактивному режимі без дозволу 

правовласника, має бути негайно видалений або заблокований 

провайдером, як тільки йому надійде повідомлення про таке порушення. 
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Параграф (с) обмежує відповідальність постачальників послуг за 

неправомірно розміщений на веб-сайті матеріал на своїх системах. Для того, щоб 

обмеження було правомірним, мають бути дотримані такі умови: 

 провайдер практично не є обізнаним в тому, що матеріал або діяльність із 

його використанню складає собою порушення; 

 провайдер не отримує матеріальної винагороди, можливої за рахунок 

таких неправомірних дій, у разі, якщо він має право і здатність 

контролювати таку діяльність; 

 після отримання належного повідомлення про випадки порушення 

провайдер повинен оперативно вжити заходи із блокування доступ до 

матеріалу. 

У Параграфі 512(d) йде мова про гіперпосилання у інтернет-каталогах, 

пошукових системах тощо. Так, постачальник послуг не несе відповідальність за 

порушення авторських прав із причини відсилання або з'єднання постачальником 

користувачів з інтерактивної позицією, яка містить матеріал, що становить 

порушення або правопорушні дії, використовуючи інструментарій визначення 

місцезнаходження інформації, включаючи каталог, індекс, посилання, покажчик або 

гіпертекстове посилання. При цьому мають бути дотримані вимоги, аналогічні тим, 

що перераховані у Параграфі 512 (с) [39, с. 13]. 

Розділ IV присвячений іншим положенням. Так, Параграф 401(b) розкриває 

перелік обов’язків Відомства із охорони авторських прав, як от: 

 консультування Конгресу щодо проблем, пов'язаних із авторським правом 

та надання інформації і допомоги відповідним відомствам із аналогічних 

питань; 

 участь у нарадах міжнародних міжурядових організацій із питань, що 

мають відношення до авторського права; 
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 дослідження та регламентація відповідних програмам, що мають 

відношення до авторського права тощо. 

Заслуговує уваги і Параграф 403, присвячений дистанційному навчанню, яке 

здебільшого здійснюється шляхом розміщення відповідних матеріалів на 

спеціалізованих веб-сайтах. 

Згідно параграфу 404 некомерційні бібліотеки та архіви мають право створити 

до трьох копій матеріалів, які можуть бути цифровими, за умови, що цифрові копії 

НЕ доступні для громадськості за межами території бібліотеки [39, с.14-16]. 

Задля ефективної боротьби із порушеннями авторських прав в мережі Інтернет 

та на вимогу DMCA корпорація Google створила відповідну сторінку в надрах свого 

сайту, де викладена інструкція по діям, яких слід вжити для боротьби із 

порушеннями. Відповідно працівники корпорації, розглянувши ситуацію, яка може 

бути визнана порушенням авторських прав, можуть видалити або приховати 

контент веб-сайту, який охороняється авторським правом та (або) іншим способом 

обмежити доступ до нього. При цьому Google повідомляє передбачуваного 

порушника або власника сайту із контрафактним контентом.  

Далі повідомлення про порушення, щодо яких вжито відповідні дії, 

документується. Іноді відповідне повідомлення може бути відправлене до 

некомерційної організації Chilling Effects, яка публікує такі скарги, видаляючи з них 

особисту інформацію. 

Щоб подати повідомлення про порушення авторських прав, Google радить 

заповнити відповідну форму по видаленню змісту в пошуковій системі на сайті 

корпорації.  При цьому, корпорація зауважує про можливість притягнення людини, 

що подала скаргу, до відповідальності за завдані збитки, якщо його заява про 

порушення не відповідає дійсності [47].  

Так, наприклад, компанії Diebold довелося сплатити подібні витрати і 

гонорари адвокатам компанії Online Policy Group у сумі понад 100 тис. доларів 
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США, за те, що вона відправила повідомлення про порушення із вимогою видалити 

з веб-сайту матеріали, які вважала захищеними авторським правом. Натомість у ході 

справи було доведено, що такий контент є захищеним доктриною сумлінного 

використання [195]. 

У повідомленні про порушення слід вказати наступні дані:  

 твори, авторські права на які порушуються;  

 матеріал веб-сайту, який порушує авторські права;  

 пошукові запити, за якими Google посилається на сторінки, що 

порушують авторські права, а також URL-адреси таких сторінок у 

пошуковій видачі;  

 ім'я (найменування) та контактні дані заявника;  

 інформація про засоби зв'язку із власником сайту, чиї матеріали 

порушують авторські права;  

 підтвердження сумлінності заяви;  

 обов'язковою є наявність підпису під заявою. 

Далі в інструкції сказано, що адміністратор сайту або особа, яка розмістила 

спірний матеріал, має право подати зустрічну скаргу відповідно до 512(g)(2) та 

512(g)(3) Закону США «Про авторське право в цифрову епоху» [47]. 

Однією із перших судових справ щодо порушення DMCA стала справа США 

проти Елкомсофт і Дмитра Склярова. Так, у липні 2001 року Скляров, програміст 

московської компанії «Елкомсофт», був затриманий ФБР за звинуваченням у 

порушенні захисту формату файлу електронних документів фірми Adobe. Компанії 

«Елкомсофт» інкримінувалися незаконні розробка і продаж програми, що дозволяє 

обходити обмеження по копіюванню електронних книг.  
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Розроблена Скляровим програма Advanced eBook Processor дозволяла зняти 

захист у вигляді криптограми із електронного видання, виробленого за допомогою 

програми компанії Adobe, і поширити його необмеженим тиражем. Крім того, в 

якості супутнього до відповідачів було висунуто звинувачення в приховуванні 

зазначених дій. Позивачем виступала американська прокуратура.  

Тим не менш, 17 грудня 2002 р. після двотижневих судових слухань, Скляров 

був визнаний судом присяжних міста Сан-Хосе невинним в інкримінованому йому 

злочині. Журі у складі дванадцяти чоловік одноголосно зняло всі звинувачення з 

«Елкомсофт» [196]. 

У порівнянні із DMCA бульш суворим є Stop Online Piracy Act (SOPA) (англ. 

«Акт про припинення онлайн-піратства»). Цей законопроект, внесений Л. Смітом 26 

жовтня 2011 р. до Палати представників, розширює можливості американських 

правоохоронних органів і правовласників у боротьбі із нелегальними матеріалами у 

Мережі, торгівлею продуктами інтелектуальної власності, захищеним авторським 

правом, та контрафактами. 

Основним постулатом SOPA є наступний: «порушення авторських прав є 

важким злочином, а, значить, і боротися з ним потрібно жорстко». І дійсно, у разі 

прийняття законопроекту, правовласники отримають безпрецедентне право на 

закриття веб-сайтів, які були помічені у незаконному поширенні творів, блокування 

їх доменів, накладання арешту на фінансові активи компаній-власників. 

Відповідно до Акту про припинення онлайн-піратства, будь-який учасник 

діяльності в мережі Інтернет (провайдери, сервіси пошуку тощо) після звернення 

правовласника зобов'язаний припинити надання послуг ресурсу, який звинувачено у 

онлайн-піратстві, та припинити із ним будь-яку взаємодію. У разі незаохочення 

вимоги вказані контрагенти будуть визнані його співучасниками [183]. 

Згідно законопроекту, несанкціоноване потокове мовлення чи інше 

поширення захищеного авторським правом контенту визнається кримінальним 

злочином, за яке передбачене покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до 
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5 років. Якщо ж інтернет-компанії добровільно і за власною ініціативою вживають 

заходів проти веб-сайтів-порушників, то вони наділяються імунітетом від судового 

переслідування [38]. 

Противники SOPA вказують на те, що законопроект порушує Першу поправку 

до Конституції США, вводячи цензуру в Мережі, тим самим обмежуючи свободу 

слова і можливості розвитку Інтернету. 

Не менш жорстким з точки зору передбачених заходів із протидії порушенням 

авторського права в Мережі є і Protect Intellectual Property Act (PIPA) 2011 (англ. 

«Закон про запобігання реальним мережевим загрозам економічному творчому 

потенціалу і крадіжкам інтелектуальної власності»). Згідно із ним слід вважати 

правопорушенням поширення незаконних копій об’єктів авторського права та 

розроблення і використання технологій подолання технічних засобів захисту таких 

прав. Під дію даного акту підпадають також веб-сайти, основною діяльністю яких є 

участь у зазначених видах діяльності або сприяння їм.  

Основне призначення законопроекту – перешкоджання незаконним діям, 

пов’язаним із веб-сайтами, які зареєстровані за кордоном. PIPA дозволяє 

міністерству юстиції США та відповідним правовласникам подавати до суду 

клопотання про конфіскацію власності, навіть при відсутності всебічного 

розслідування, або якщо власник ресурсу не може бути знайдений.  

У разі такого, генпрокурор США має надіслати повідомлення відповідачеві. 

Далі, після отримання відповідних санкцій, можливо зобов'язати фінансові 

інститути до припинення грошових переказів, інтернет-провайдерів – до блокування 

порушників, а пошукові системи – до видалення відповідних веб-сайтів із 

пошукової видачі. Сервери DNS повинні будуть негайно припинити доступ до IP-

адреси веб-сайту-порушника.  

Решта норм – щодо звільнення від відповідальності у зв'язку із вчиненням 

заборонних заходів або із їх добровільним застосуванням, про порядок оскарження 

та зміни судового наказу тощо – повторюють норми SOPA [121]. 
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Напротивагу вказаним «жорстким» законопроектам у грудні 2011 р. до 

Конгресу США був внесений Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act 

(OPEN Act) (англ. «Закон про онлайн-охорону та правозастосування в цифровій 

торгівлі»). Його головна відмінність від SOPA і PIPA полягає у тому, що він не 

допускає блокування сайтів, вилучення доменних імен та припинення доступу 

відвідувачів до Мережі задля недопущення дискримінації інтересів користувачів.  

Основне призначення OPEN Act полягає у припиненні отримання незаконної 

вигоди недобросовісними власниками сайтів. Для досягнення такої мети 

правовласники можуть вимагати заборони проведення фінансових операцій такими 

веб-сайтами та отримання ними доходів від розміщення реклами [120]. 

Альтернативним до SOPA і PIPA можна вважати і так званий Cyber 

Intelligence Sharing and Protection Act» (CISPA) (англ. «Закон про обмін та захист 

кіберрозвідувальної інформації»), внесений 30 листопада 2011 р. на розгляд 

Конгресу США. CISPA призначений для протидії кіберзлочинності, основною його 

ідеєю є спрощення процесу обміну даними про кіберзагрози між урядом і 

комерційними організаціями. 

Отже, можна зробити висновок, що американське законодавство у галузі 

регулювання відносин із охорони авторських прав загалом в мережі Інтернет та на 

веб-сайтах зокрема, є одним із найбільш вдалих, а самі відносини – найдетальніше 

врегульованими. В США, навідміну від більшості країн світу, де захист авторського 

права в Інтернеті застосовується за аналогією із захистом інших об’єктів, діє 

спеціальний закон, норми якого частково регулюють захист автосрьких прав в 

Інтернеті.  

Більшість нормативних актів Сполучених Штатів у вказаній галузі спрямовані 

на конкретизацію об’єкту правової охорони та на скорішу ліквідацію порушення 

авторських прав у Мережі, у разі виявлення такого, а також на сприяння особам, які 

могли ненавмисно призвести своїми діями до порушення. І тільки у разі відмови 

винної особи припинити відповідні дії, вони будут визнані правопорушенням.  
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Це говорить про досить компромісний шлях регулювання відповідних 

відносин, що виникають у звязку із використанням веб-сайту, а, отже, і про 

найбільш вдалий, наприклад, у порівнянні із «драконівськими» нормами 

французького Хадобі. Автор дисертаційного дослідження вважає за доцільне 

правотворцям нашої держави перейняти досвід американських колег у регулюванні 

відносин, повязаних із електронними ресурсами. 

2.4. Веб-сайт як об’єкт авторського права у законодавстві країн СНД 

Про порушення у сфері авторського права на території країн, що нині 

віднесені до СНД, було відомо ще за часів Російської імперії. Про це можна зробити 

висновок, детально дослідивши Закон Російської імперії «Про авторське право» від 

20 березня 1911 р., а саме його статтю 62. У ній мова йшла про те, що за зберігання 

для продажу або імпорту із-за кордону для таких дій, або продаж предмету, який 

було свідомо виготовлено із порушенням відповідних авторських прав, винний у 

цьому торговець підлягає арешту або грошовому штрафу [58, с. 414]. 

Країни СНД в останній час активізували свою діяльність у галузі захисту прав, 

що виникають у зв’язку із виникненням відносин щодо веб-сайтів та взагалі Мережі. 

Так, наприклад, згідно інформації, що розміщена на офіційному електронному 

ресурсі Агентства із Авторських Прав Азербайджанської Республіки, держава 

впроваджує особливу систему захисту АП в Інтернет. Така технологія передбачає 

застосування системи цифрового моніторингу та ліцензування [128].  

Взагалі у країні діє Закон «Про авторське право і суміжні права» від 05 червня 

1996 р., який не містить згадування про веб-сайт як окремий об’єкт інтелектуальної 

власності, але ст. 6  передбачено надання охорони складеним творам, що мають 

охоронятися авторським правом незалежно від того, чи є об'єктами такого права 

його складові-твори. А у ст. 4 зазначено, що серед іншого слід вважати 

відтворенням запис твору для зберігання (незалежно від тривалості) у електронній 

(включаючи цифрову) формі [41]. 
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Аналогічні норми містить і Закон Республіки Вірменія «Про авторське право і 

суміжні права», що був прийнятий у 2006 р. Національними Зборами. Варто 

зауважити, що на цьому країна не зупинилася, і 30 жовтня 2013 р. у вказаний 

нормативно-правовий акт було внесено поправки, що в першу чергу стосувалися 

авторських прав ЗМІ.  

Серед іншого у результаті вказаних змін у законі було вперше за часи 

існування республіки зазначено поняття «гіперпосилання». Важливим є і те, що нова 

редакція документу зобов’язала інтернет-видання у своїх матеріалах зазначати 

активне посилання на джерело інформації. До того ж передбачено, що копіювання 

частин інформації як із творів у друкованих ЗМІ, так із інтернет-сайтів і публікація 

їх в інших джерелах можливі лише в обсязі, який не передає повністю зміст 

матеріалу [134]. 

Закон Республіки Білорусь "Про авторське право і суміжні права" від 17 

травня 2011 №262-З зазначає, що авторське право поширюється на твори, що 

існують у будь-якій об'єктивній формі у тому числі цифровій [42]. Заслуговує на 

увагу і факт підписання на початку 2010 р. президентом Білорусі Лукашенко закону 

«Про внесення змін і доповнень до деяких законів Республіки Білорусь з питання 

посилення боротьби зі злочинністю».  

Так, згідно його положень оперативно-аналітичний центр (ОАЦ), створений 

головою держави, віднині має право приймати міри для захисту інформації, яка 

може містити дані про державні секрети, а також такі, що можуть бути ненавмисно 

розповсюджені каналами зв'язку. Слід зауважити, що вказана організація є 

адміністратором домену в зоні .BY, а отже може з легкістю відстежувати 

переглянуті громадянами веб-сторінки тощо [43]. 

Не менш суворим є і Указ президента «Про заходи щодо вдосконалення 

використання національного сегменту мережі Інтернет», який робить Мережу в 

країні повністю «прозорою» для влади. Так, усі білоруські веб-ресурси мають 
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пройти процедуру перереєстрації в Міністерстві інформації, а також 

використовувати тільки хостинг доменної зони .by.  

Вхід в Мережу віднині доступний лише тим громадянам, які підтвердили свої 

реєстраційні дані документально, за що тепер відповідають провайдери. А для 

ведення комерції через веб-ресурси необхідно попередньо зареєструвати фірму у 

якості юридичної особи або людину як індивідуального підприємця. 

ОАЦ отримало право контролювати веб-листування громадян Білорусі, а 

також обов’язок стежити за виконанням роботи провайдерів. Також в даному 

документі зазначено порядок отримання згоди автора на розміщення ним об'єктів 

авторського права, які користуються охороною на території Білорусі [60]. 

Парламент Республіки Казахстан у 2012 році  вніс зміни до діючого із 1996 р. 

Закону РК «Про авторське право та суміжні права», доповнивши його ст. 2 таким 

терміном як «інтернет-ресурс», що визнається «електронним інформаційним 

ресурсом, технологією його ведення та використання, яка функціонує у відкритій 

інформаційно-комунікаційної мережі, а також організаційна структура, що 

забезпечує інформаційну взаємодію», а відтворення є «зберіганням твору у будь-

якій матеріальній формі, у тому числі у відкритій інформаційно-комунікаційної 

мережі» [44]. 

Закон РК 2012 р. «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих 

актів Республіки Казахстан з питань інтелектуальної власності» окрім змін до 

Закону про авторське право, також стосувався й інших нормативно-правових актів. 

Так, в ст. 129 Кодексу Республіки Казахстан про адміністративні правопорушення 

було додано пункти 3-5, згідно яких незаконне використання творів шляхом: 

 їх розміщення в Інтернеті для надання доступу до них необмеженому 

колу осіб тягне за собою попередження, у разі відсутності ознак 

кримінально-каранного діяння, 
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 створення веб-сайтів для подальшого доступу до обміну, зберігання тощо 

творів в електронному форматі тягне штраф у розмірі від 10 до 15 

(фізичні особи), від 20 до 30 (посадові особи),  від 100 до 150 (юридичні 

особи) місячних розрахункових показників, за відсутності ознак 

кримінально-каранного діяння. 

Якщо ж такі дії будуть вчинені удруге протягом 1 року після стягнень, то 

штрафи збільшаться до 15-20 (фізичні особи), 30-50 (посадові особи), від 150 до 200 

(юридичні особи) із конфіскацією примірників творів. [45]. 

У Республіці Молдова з 2011 р. діє Закон Nr. 139 «Про авторське право та 

суміжні права», згідно ст. 3 якого визначено поняття «доведенням до загального 

відома в інтерактивному режимі», тобто «надання доступу до твору по проводах або 

засобами бездротового зв'язку, включаючи Інтернет або інші комп'ютерні мережі». 

А ст. 66 даного НПА стосується осіб, що надають послуги хостингу та передачі 

данних [40]. 

Для Російської Федерації інтернет-сфера сьогодні є досить 

конкурентоспроможним напрямком розвитку, враховуючи її кадрові та технічні 

ресурси. Проте сучасне правове регулювання в даній галузі сильно відстає від 

реальних потреб держави та громадян. 

Як і в більшості країн, авторське право в Росії неохоче виділяє веб-сайти в 

окрему галузь застосування, тяжіючи або зовсім до ігнорування його специфіки, або 

до зрівнювання із іншими технічними засобами поширення інформації. Сучасне 

російське законодавство у даній сфері представлено такими нормативними 

документами як: 

 Цивільний кодекс РФ, 4 ч.: «Права на результати інтелектуальної 

діяльності і засоби індивідуалізаці» (чинний з 1 січня 2008 р.); 

 ФЗ «Про авторське право і суміжні права» (від 9 липня 1993 р.); 
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 Закон РФ «Про правову охорону програм для електронних 

обчислювальних машин і баз даних» (від 23 вересня 1992 р.) тощо. 

IV частина ЦК РФ не містить спеціальних визначень для веб-сайтів або 

Інтернету, окрім тих, що є запозиченими із положень міжнародних конвенцій 

(наприклад, про повідомленні в ефір або по кабелю) і загальнотехнологічних 

об'єктів, що опосередковано відносяться до вказаних об’єктів (наприклад, таких, як 

програми для ЕВМ, бази даних тощо). Однак, стаття 1240 визначає серед іншого 

такий вид складного об'єкта як мультимедійний продукт, що за своєю суттю можна 

вважати веб-сайтом. 

Федеральний Закон «Про авторське право і суміжні права» зазначає, що 

автору належить право використання твору за власним бажанням у будь-якій формі і 

будь-яким способом (ст. 16). Але що саме є «використанням», вказаний Акт не 

зазначає, лише перераховуючи можливі у цьому зв’язку правомочності, які, в свою 

чергу, не відображають повною мірою специфіку використання авторських прав 

загалом в мережі Інтернет і зокрема з приводу веб-сайтів [46, c. 1242]. 

Стаття 1270 ЦК РФ зазначає, що будь-яке використання твору може 

здійснюватися тільки за згодою власника виключних прав після укладення 

відповідного ліцензійного договору у письмовій формі. Тобто лише з дозволу 

правовласника може здійснюватися використання контенту, дизайну та інших 

об'єктів, і таким використанням, згідно п. 2 ст. 1270 ЦК РФ, можна вважати:  

 відтворення твору, тобто створення його копії, в тому числі і у цифровій 

формі (в тому числі і запис у пам'ять комп'ютера);  

 доведення твору до загального відома, тобто поширення через Інтернет тощо. 

Є в ЦК РФ і норми, що забезпечують собою існування в російському праві 

доктрини «fair use». Так, ст. 1274 зазначає, що без згоди автора та без виплати 

винагороди, але із обов'язковим зазначенням імені автора, твір (а у Розділі І даного 
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дисертаційного дослідження було доведено, що веб-сайт є твором) може 

використовуватися при цитуванні в оригіналі і в перекладі у: 

 наукових,  

 полемічних,  

 критичних, 

 інформаційних цілях. 

При цьому твір має бути правомірно оприлюднений, і цитуватися в обсязі, 

виправданому метою цитування. 

Важливою для веб-розробників є ст. 1288 «Договір авторського замовлення», 

яка визначає основний формат правового забезпечення виконання творчої роботи по 

створенню веб-сайтів. 

Згідно п. 4 ст. 1259 ЦК РФ для виникнення, здійснення і захисту авторських 

прав реєстрація об'єкта авторського права не вимагається, рівно як і дотримання 

особливих формальностей. Якщо ж автор, який розробив для функціонування веб-

сайту спеціальну програму або створив спеціальну базу даних, бажає зареєструвати 

такі об’єкти, він має на це право і може це зробити шляхом звернення до 

федерального органу виконавчої влади із інтелектуальної власності (ст. 1262).  

Щодо ліцензій на веб-сайт, то існують:  

 проста, за якої ліцензіар зберігає за собою право на об’єкти 

інтелектуальної власності, та  

 виняткова, яка повністю відчужує таке право на користь ліцензіата, а 

також субліцензійний договір. 

П.3 ст.1259 ЦК РФ зазначає, що авторське право має поширюватися на твори, 

виражені у будь-якій об'єктивній формі – у тексті на листку, веб-сайті в Інтернеті 

тощо, незалежно від достоїнств чи, наприклад, цінності об'єкту [62].  
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Отже, авторські права на веб-сайт в цілому і на окремі матеріали, що 

розміщені на ньому, якщо вони створені в процесі творчої діяльності, підлягають 

охороні за законодавством РФ. Порушення відповідних прав може викликати 

цивільно-правову, адміністративну та (або ) кримінальну відповідальності. 

Так, щодо першого виду відповідальності, то захист виняткових прав на 

результати інтелектуальної діяльності здійснюється, зокрема, шляхом пред'явлення 

вимоги (ст. 1252):  

 до особи-порушника відповідних авторських прав: 

 про визнання права; 

 про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу такого 

порушення;  

 про відшкодування збитків. 

 до виробника, імпортера, зберігача, перевізника, продавця або іншого 

розповсюджувача: 

 про вилучення матеріального носія (або іншого пристрою, що 

використовується для порушення авторських прав).  

 до порушника виключного права: 

 про публікації рішення суду про допущене порушення із зазначенням 

дійсного правовласника.  

Заслуговує уваги положення, що стосується порушників-рецидивістів. Так, 

якщо порушення авторських прав із приводу веб-сайтів повторно вчиняє юридична 

особа, то згідно ст. 1253, суд має повне право прийняти рішення про її ліквідацію на 

вимогу прокурора. Якщо таким порушником є індивідуальний підприємець, то його 

комерційна діяльність також може бути припинена за вироком суду. 
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Якщо при незаконному використанні об'єктів авторського права порушник 

знищив вбудовані технічні засоби захисту, наприклад, підібрав паролі на веб-сайті, 

то така дія також викличе додаткову самостійну відповідальність у вигляді 

відшкодування збитків або компенсації, згідно ст. 1299 [62]. 

Адміністративна відповідальність за порушення авторських прав передбачена 

Кодексом про адміністративні правопорушення РФ. Так, згідно ст.7.12. незаконне 

використання примірників творів чи фонограм із метою отримання доходу у 

випадках, якщо такі твори є контрафактними, тягне за собою накладення 

адміністративного штрафу: 

 на громадян (у розмірі від 1,5 до 2 тис. руб.);  

 на посадових осіб (10 – 20 тис. руб.);  

 на юридичних осіб (30 – 40 тис. руб.) [49]. 

Кримінальна відповідальність за порушення авторських прав передбачена 

Кримінальним кодексом РФ. Так, у ст. 146. зазначено, що незаконне використання 

об'єктів авторського права із метою отримання прибутку у великому розмірі 

караються штрафом у розмірі до 200 тис. руб. або примусовими роботами на строк 

до двох років, або позбавленням волі на такий самий строк.  

Важливим є і те, що настання кримінальної відповідальності можливе і у разі, 

коли порушник не отримував прибутку від своїх дій і не мав такої мети. Слід 

розуміти, що якщо на веб-сайті безкоштовно пропонуються до широкого загалу 

чужі об'єкти авторських прав, але при цьому Власник ресурсу заробляє на рекламі, 

що розміщується на такому веб-сайті, то у більшості випадків проект буде визнано 

комерційним, а використання вказаних об’єктів – незаконним [59]. 

Тим не менш, законодавці РФ не стоять на місці. Так, 2013 рік ознаменувався 

появою Проекту Федерального закону N 342640-6 «Про внесення змін до 

Цивільного кодексу Російської Федерації, Цивільного процесуального кодексу РФ, 
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Арбітражного кодексу РФ і Федерального закону «Про інформацію, інформаційні 

технології і про захист інформації». 

Особливої уваги з точки зору тематики дисертаційного дослідження в даному 

Законопроекті заслуговує положення про внесення змін до п. 2 ст. 1260 ЦК РФ, де 

запропоноване визначення поняття «веб-сайт». Згідно даної статті, веб-сайт – це 

представлена в об'єктивній формі сукупність самостійних матеріалів, 

систематизованих таким чином, щоб вони могли бути розміщені в Інтернеті.  

Аналізуючи вказану норму, можна зробити висновок про те, що законодавці 

нарешті віднесли веб-сайт до складених творів. Згідно вказаної статті автору сайту 

належатиме авторське право на підбір та розташування матеріалів, тобто віднині він 

– укладач. 

Також у «новому» ЦК РФ з’являється новий суб’єкт – «інформаційний 

посередник». Так, ст. 1253.1 зазначає, що такою є особа, яка здійснює дії із передачі 

матеріалу в Інтернет або із розміщення матеріалу в Мережі. Тобто інформаційний 

посередник за своєю суттю – це інтернет-провайдер.  

Також вказана стаття зазначає, що провайдер не несе відповідальності за 

порушення інтелектуальних прав під час передачі контенту в Інтернеті, що 

відбулися в результаті передачі, якщо він:  

 не змінює вказаний матеріал після його отримання, за винятком змін, 

що здійснюються для забезпечення технологічного процесу передачі 

матеріалу;  

 не знав і не повинен був знати про те, що використання такого 

результату інтелектуальної діяльності є неправомірним.  

Також він звільняється від відповідальності за порушення інтелектуальних 

прав під час надання послуг із розміщення матеріалів в Інтернеті у разі, якщо він:  
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 не знав і не повинен був знати про неправомірність використання об’єктів 

інтелектуальної власності;  

 отримавши письмову заяви третьої особи про порушення таких прав, 

своєчасно вжив необхідних заходів, які спрямовані на усунення наслідків 

порушення [57]. 

Важливими, на думку автора дослідження, є випадки існування веб-сайтів у 

якості ЗМІ. Так як користувачі мають змогу публічно в Мережі висловлювати свої 

думки щодо розміщених на сайті матеріалів, Роскомнадзор у 2010 р. затвердив 

Порядок направлення на адресу Інтернет-ЗМІ звернень про неприпустимість 

зловживань свободою ЗМІ в коментарях читачів.  

Так, якщо буде доведений факт публікації коментарів читачів веб-ЗМІ із 

ознаками зловживання свободою масової інформації, Роскомнадзор має направити 

на адресу такого ЗМІ звернення із вимогою негайного видалення зі сторінок веб-

сайту протиправних коментарів або їх корегування (на основі ст. 42 Закону РФ про 

ЗМІ). Якщо ж таке звернення буде проігнороване, на адресу ЗМІ має бути надіслано  

попередження. Таке попередження може служити підставою для припинення 

діяльності Інтернет-ЗМІ у судовому порядку [54].  

Роскомнадзор також здійснює і ряд повноважень щодо діяльності провайдерів 

зв’язку. Так, до його обов’язків віднесено здійснення перевірок діяльності 

інформаційних посередників, після проведення яких він може:  

 видати припис про усунення виявлених правопорушень; 

 винести попередження про призупинення діяльності ліцензії; 

 скласти протокол про адміністративне правопорушення; 

 підготувати і направити матеріали перевірки до органів прокуратури та 

інших правоохоронних органів для порушення справи про 

адміністративне правопорушення або кримінальної справи [53]. 
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Бурхливу реакцію громадськості викликав ФЗ від 02.07.2013 г. № 187-ФЗ 

«Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації із питань 

захисту інтелектуальних прав в інформаційно-телекомунікаційних мережах» (більш 

відомий як «Закон про інтернет-піратство»). Детально проаналізувавши вказаний 

документ, можна зробити висновок, що він встановлює правові основи для 

обмеження доступу до веб-сайтів, на яких розміщено із порушенням авторських 

прав відеоматеріали, такі як фільми та телевізійні серіали.  

Також закон містить інструкцію щодо захисту порушених авторських прав: 

1. Якщо власник виключних прав бачить, що певний веб-сайт розмістив 

незаконно належний йому контент, він може звернутися у Роскомнадзор 

із заявою про вимогу обмежити доступ до такого ресурсу. 

2. Роскомнадзор зобов’язаний протягом 3-х робочих днів визначити 

провайдера хостингу, який надав відповідний ресурс для розміщення 

нелегальної інформації, після чого надіслати такому провайдеру 

повідомлення про відповідне порушення.  

3. Такий провайдер має повідомити власника веб-сайту про скаргу. 

4. Власник ресурсу зобов'язаний протягом 1-го робочого дня видалити 

незаконно розміщений контент або вжити відповідних заходів по 

обмеженню доступу до нього.  

5. У разі відмови власника ресурсу у таких діях, провайдер хостингу має 

обмежити доступ до відповідного веб-сайту. 

6. Якщо і провайдер хостингу не вживає таких дій, то доступ має бути 

обмежений оператором зв'язку. 

Закон уповноважив Московський міський суд приймати попередні 

забезпечувальні заходи захисту інтелектуальних прав на фільми в Мережі до 

пред'явлення позову. А на провайдерів, які ухилилися від виконання таких заходів 

має бути накладено штраф у розмірі 1 млн. руб [61]. 
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Тим не менш, даний закон має і серйозні негативні риси. Так, його 

застосування може призвести до обмеження конституційних свобод громадян, 

наприклад, права на вільний доступ до інформації. Також існування норми, яка 

дозволяє блокувати веб-ресурси може призвести до випадків недобросовістної 

конкуренції, а також до різних оманливих дій із боку правовласників.  

Суттєві ускладнення застосування норм закону можливі на основі того, що 

підстави настання відповідальності заначені законом досить розпливчасто. Також 

вірогідною є поява нових видів  кіберзлочинів, як от створення шахрайських веб-

сайтів органів державної влади для введення в оману правовласників [147, с.4-5]. 

Даний закон отримав чималу кількість негативних відгуків, в тому числі і 

серед власників найбільших веб-ресурсів. Так, корпорація Яндекс в своєму 

офіційному блозі розмістила Коментарі до даного ФЗ. Зокрема, вона запропонувала 

внести до даного акту наступні поправки.  

По-перше, повне блокування сайтів по IP призведе до масового порушення 

прав сумлінних правовласників, інформаційних посередників, особливо із 

урахуванням того, що такі заходи зазвичай застосовуються до всього сайту в цілому, 

а не тільки до конкретного нелегального матеріалу. Тому блокування не має бути 

використане, коли воно може торкнутися добросовісних веб-сайтів, а також слід 

його застосовувати лише до конкретного матеріалу по прямому гіперпосиланню. 

По-друге, блокування сайтів слід застосовувати лише у разі неможливості 

примусового виконання судового акту, та лише за умови, що правовласник надіслав 

повідомлення про порушення провайдеру, а останній не прийняв в розумний строк 

відповідних. 

По-третє, обов'язково слід зазначати повну адресу посилання на конкретне 

потенційне порушення, а також провести ідентифікацію такого матеріалу як у 

визначенні суду, так і у виконавчому листі та повідомленні уповноваженого органу.  
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По-четверте, повідомлення правовласника про передбачуване порушення 

обов'язково має містити наступну інформацію:  

 повне найменування та адресу правовласника;  

 вказівка на повне посилання, а також опис, що дозволяє ідентифікувати 

матеріал, який порушує виключне право;  

 вказівка на матеріал, розміщений правомірно (за наявності);  

 обґрунтування наявності порушення (відсутності права на вільне 

використання в конкретному випадку тощо) [143]. 

Судова практика в РФ відносно захисту авторських прав на веб-сайти майже 

не розвинена, що є результатом багаторічного ігноруванням з боку закону цієї 

частини суспільних відносин. Закон традиційно залишав без визначення такі колізії, 

відносячи їх на область дії моралі та звичаїв. 

Так, ТОВ «Медіа-сервіс-2000» звернулося до Арбітражного суду м. Москви з 

позовом до ЗАТ «МТУ-Інтел» про захист виняткового права на товарний знак у 

вигляді виплати компенсації (2 млн. руб.). Позивач посилався на те, що 10 лютого 

2003 р. відповідач на своєму веб-сайті (www.mtu-intel.ru) розмістив оголошення про 

відкриття чемпіонату із гри Counter-Strike при цьому опублікувавши на сторінках 

сайту відповідний товарний знак «Counter-Strike», що є об'єктом інтелектуальної 

власності позивача. Позов був задоволений рішенням N А40-21124/03-5-210 

Арбітражного суду Москви.  

Не домігшись зміни рішення в апеляційному суді, відповідач звернувся із 

касаційною скаргою на те, що відповідні рішення попередніх судів були винесені із 

неправильним застосуванням норм матеріального права. Так, ЗАТ «МТУ-Інтел» 

спирався на те, що застосував зокрема, відповідне позначення не в якості засобу 

індивідуалізації, а лише як оригінальну назву комп'ютерної гри, яка стала відомою 

ще до реєстрації права позивача на товарний знак. Федеральний арбітражний суд 
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Московського округу постановив скасувати рішення попередніх судів, посилаючись 

на ст. 274, 284, 286, 289 Арбітражного процесуального кодексу РФ [203].  

Тема комп’ютерних ігор є досить плідною на позови. Так, ТОВ «Уніпост» 

звернулося в Арбітражний суд Москви із позовом до ТОВ «СЦС Совінтел» про 

стягнення грошової компенсації (що становить 2 млн. руб.) за порушення 

авторських прав, обґрунтовуючи вимоги нормами ст. 49 Закону РФ «Про авторське 

право і суміжні права».  

Так, позивач вказав на те, що «СЦС Совінтел» порушило його виключне право 

на використання статей про порядок проходження серії комп'ютерних ігор «Nancy 

Drew», розмістивши такі матеріали на своєму веб-сайті ag.ru. ТОВ «Уніпост» надав 

докази, що посвідчують його виняткові права на вказані статті: трудові договори із 

журналістами, службові технічні завдання та звіти про виконання робіт. Суд дійшов 

висновку, що позовні вимоги обгрунтовані і підтверджені доказами, і рішенням від 

26 квітня 2004 року про справі N А40-6606/04-83-843 задовольнив позовні вимоги 

[204]. 

Більш пізньою, але також цікаво із точки зору теми дослідження є наступна 

справа. Так, ЗАТ «ІНСІ» звернулося в Арбітражний суд Ставропольського краю із 

позовом до ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Архітектурно-будівельна 

компанія-5» про стягнення компенсації за порушення виключних прав на 

використання об'єкта авторського права (сума позову – 1 млн. рублів).  

Позивач зазначав, що інформаційний вміст належного йому веб-сайту 

www.insi.ru є службовим твором. А відповідач незаконно розмістив такі матеріали 

на своєму ресурсі. Суд рішенням від 02.05.2007 відмовив у позові, зазначивши, що 

матеріали на веб-сайті позивача не є об'єктом авторського права, так як не було 

доведено, що працівникі відповідача створили відповідний контент своєю творчої 

працею.  

Суд також зазначив, що твір є  створеним в порядку виконання службового 

завдання лише тільки тоді, коли змістом завдання є саме створення твору. А твори, 
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про які йдеться у позові, не є є такими, що створені в порядку службового завдання. 

Далі позивач звернувся до Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, який 

зазначив, що судові інстанції допустили помилки у наступному: 

 не оцінили веб-сайт в цілому як складений твір;  

 не надали оцінку елементам контенту (дизайну сайту, малюнкам, 

фотографіям);  

 не з'ясували, які елементи сайту позивача використовувалися 

відповідачем і в якому обсязі.  

В суді було доведено, що відповідач при створенні свого веб-сайту скопіював 

велику частина матеріалів із ресурсу позивача як складеного твору. Зрештою, 

посилаючись на п. 2 ст. 49 Закону про авторське право Суд рішенням від 14.11.2008 

задовольнив позовні вимоги частково [202]. 

Мабуть, найбільший резонанс в Російській Федерації викликав ряд позовів до 

найбільшої соціальної мережі країн СНД «Вконтакте», яка знаходиться в чорному 

списку порушників прав інтелектуальної власності Зовнішньоторговельного 

переговорного Відомства США (USTR) з 2011 р.  

Так, однією із найгучніших стала справа за позовом «Всеросійської державної 

телевізійної та радіомовної компанії» – ВГТРК про зобов'язання припинити 

розміщення і використання аудіовізуального твору – художнього фільму 

«Полювання на піранью» і про стягнення грошової компенсації за порушення 

виключного права на твір (3 млн. рублів). Відповідач заперечував проти позовних 

вимог, посилаючись на те, що позивачем не був доведений факт розміщення такого 

твору на веб-сайті.  

Згодом позивачем було встановлено факт розміщення фільму на ресурсі 

відповідача (веб-сайт www.vkontakte.ru), що було підтверджено актом огляду веб-

сайту в мережі Інтернет від 05.09.2008, складеним працівниками позивача, 
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нотаріальним протоколом огляду доказів та показаннями свідка, який був присутній 

при проведенні нотаріальних дій.  

В обґрунтування своїх вимог ВГТРК зазначала, що відповідач порушує її 

виключні права: 

 шляхом незаконного відтворення;  

 доведення до загального відома відповідного твору таким чином, що 

будь-яка особа може отримати доступ до нього із будь-якого місця і в 

будь-який час за власним вибором;  

 розміщення твору в електронно-цифровій формі в мережі Інтернет із 

безкоштовним доступом для необмеженого кола осіб. 

Тим не менш, у судовому засіданні 17.12.2008 був проведений огляд веб-

сайту, в процесі якого зазначений фільм за вказаною позивачем адресою був 

відсутній, так само як і при застосуванні функції пошуку на веб-сайті, а інших 

відомостей про розміщення чи використання відповідачем фільму суду не 

надавалося. Арбітражний суд міста Санкт-Петербург відмовив у позові [199]. 

На цьому потік позовів до соціальної мережі не закінчується. Наразі, йде 

розслідування по справі за позовами компаній Sony Music Russia, Universal Music 

Russia та Warner Music UK про порушення авторських і суміжних прав дев'яти 

виконавців. За побажанням відповідача ці три позови були об'єднані в один, 

загальна сума вимог за яким склала 51,6 млн. руб.  

Останнім на момент написання дисертаційної роботи у лютому 2014 р. став 

позов видавництва «Ексмо» про незаконне розміщення  на ресурсі чотирьох книг, 

серед яких бестселер Е. Л. Джеймс «П'ятдесят відтінків сірого» та фантастичний 

роман «Таня Гроттер і магічний контрабас» Д. Ємця. 

Отже, стрімкий розвиток мережі Інтернет на просторах країн СНД викликав 

появу нових правовідносин, понять і відповідних інструментів, а також сприяв появі 
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нового поля для правопорушень. В останні роки в законодавстві цих держав 

простежується позитивна динаміка, кількість нормативно-правових актів, 

присвячених регулюванню відносин, що виникають з приводу веб-сайтів, 

збільшується, особливо у Російській Федерації.  

Тим не менш, в жодній із країн акту, цілком присвяченому саме відносинам із 

приводу веб-сайті, до сих пір не існує. А тому кількість прогалин у законодавстві 

цієї сфери все ще залишається достатньо великою, що сприяє росту кількості 

випадків порушення прав інтелектуальної власності. Законотворцям слід якомога 

скоріше створити уніфікований нормативний акт, що буде присвячений 

регулюванню конкретних інтернет-відносин.  

Також варто зазначити, що введення в дію в РФ так званого «Антипіратського 

закону», яке вже встигло викликати обурення суспільства та негативні відгуки 

найбільших россійських інтернет-корпорацій, може призвести до непередбачуваних 

наслідків. А тому слід «пом’якшити» його положення. Так, наприклад, замість 

блокування інформаційних ресурсів для захисту приватних інтересів автор 

дослідження вважає за доцільне попередньо виносити судом оцінку про 

необхідність таких дій, та відсутність шкоди правам третіх осіб у разі вказаного 

блокування.  

Доцільним вважається і встановлення спеціальної підвідомчості арбітражним 

судам спорів про захист виняткових прав при використанні об'єктів в Інтернеті, а в 

їх системі – створення Суду з інтелектуальних прав, який би формував 

єдинообразну практику з даного питання.  
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Висновки до розділу 2 

Вільний доступ до Інтернету має як позитивні наслідки, так і негативні. 

Можливість швидко отримати прибуток шляхом незаконного використання веб-

сайтів та їх складових частин призвели до численних порушень прав суб’єктів 

інтернет-відносин на територіях різних держав, тим самим викликавши необхідність 

у забезпеченні законності на теренах Інтернету. А такі дії неможливі без допомоги 

правоохоронних органів та розвитку міжнародно-правового співробітництва у даній 

сфері. 

Право України все ще має велику кількість прогалин у відповідному 

регулюванні, а отже потребує ряду удосконалень. Тому автором дослідження 

пропонуються заходи із покращення нині існуючого положення веб-ресурсів. Так, 

якнайперше слід визначити на законодавчому рівні поняття та правовий режим веб-

сайту із обов’язковим зазначення відповідних прав власника ресурсу, а також 

авторів контенту та користувачів.  

Наступним кроком буде розробка набору типових договорів на створення веб-

сайту, надання послуг хостингу, розміщення ресурсу на сервері, реєстрації 

доменного імені, що дасть змогу створити єдину систему із захисту авторських прав 

і боротьби із порушенням. Незайвим вважається і створення єдиного державного 

реєстру власників доменних імен у загальнодержавній доменній зоні .ua, включаючи 

регіональні.  

Саму процедуру реєстрації необхідно зробити більш «жорсткою», адже нині, 

як показано із власного досвіду автора, така дія є нескалдною і не потребує навіть 

зазначення реальних власних даних. Така процедура має обов'язково передбачати 

перевірку особистих даних майбутнього власника домену, що дозволить 

персоналізувати відповідальність за несанкціоноване розміщення в мережі об’єктів, 

які охороняються авторським правом. 

В Європі правове регулювання поширення інформації в Інтернеті, рівно як і 

регулювання відповідних відносин, базується на концепції захисту моральних прав, 
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яка визнає в об’єкті творчості вираження особистості автора і з цієї причини 

захищає його. Тому воно засноване на принципах, які гарантують будь-якій державі 

право на створення комп'ютерних мереж на своїй території, участь у міжнародному 

обміні електронними даними, захист від шкідливої та (або) суспільно небезпечної 

інформації. Одним із основних документів, що стосується регулювання відносин в 

Мережі є Конвенція Ради Європи «Про кіберзлочинність», на основі якої 

розроблюються нормативно-правові акти окремих країн Європи.  

Франція як європейська країна із найбільш детально і всебічно 

регламентованою діяльністю в Інтернеті діє за класичною схемою «droit d'auteur. В 

країні також був ратифікований спеціальний закон HADOPI, який мав ряд недоліків, 

наприклад, невідповідність таким загальноприйнятим міжнародним нормативним 

актам як Європейська конвенція з прав тощо. Особливою жорсткістю відрізняється і 

закон LOPPSI-2 , що наділив поліцію правом приховано впроваджувати на 

комп'ютери підозрюваних особливе програмне забезпечення.  

Отже, можна говорити про те, що Франція є прихистком найсуворішого у 

Європі законодавства із інтернет-права. Але зазвичай все, що «занадто» спричинює 

багато складнощів, викликає обурення населення, а тому владі країни слід 

звернутися до більш «м’яких» засобів регулювання відносин, що виникають у 

звязку із веб-сайтами. 

Негативних наслідків від порушення авторських прав в мережі Інтернет 

зазнала й Німеччина, яка перейняла досвід Франції у частині процедури «трьох 

попереджень», яка досить успішно діє. Законотворці Іспанії, як країни із найгіршим 

у Європі захистом від «піратства» на 2009 р., створила спеціальний закон «Sinde 

Law» проти власників веб-сайтів, які посилаються на піратський контент. Італія, 

Великобританія також намагаються активно протидіяти нелегальним діям в Мережі, 

але їх заходи з цього питання відрізняються більш ліберальним характером. 

Аналіз наявної судової практики країн Європи свідчить про позитивний та 

стрімкий розвиток у галузі захисту прав суб’єктів відносин, що виникають у звязку 
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із використанням веб-сайтів. Найгучніша справа кінця першого десятиліття 2000 

років, щодо «Піратської Бухти», якнайкраще ілюструє позицію країн Європи із 

питань розміщення нелегального контенту на веб-сайтах. 

Отже, боротьба із Iнтернет-піратством та охорона авторських прав власників 

веб-сайтів і їх користувачів є однією із найактуальніших проблем у Європі. Можна 

стверджувати, що нормативно-правова база, присвячена регламентації вказаних 

відносин, в цілому дає змогу ефективно впливати на провайдерів та користувачів 

нелегальних матеріалів. Але, наразі, автор вважає, що європейським правотворцям 

необхідно розробити та втілити в життя нові локальні правові інструменти для 

нормалізації відносин у Інтернет-сфері.  

Потребують вдосконалення і технічні засоби, які б дозволили відстежувати дії 

із контентом в мережі. Незайвим буде і нагляд  провайдерів за матеріалами, які 

користувачі їх послуг завантажують в Інтернет. Наступним кроком слід запровадити 

блокування доменів, якщо ті містять посилання на нелегальний вміст. Слід вести 

офіційний перелік  сайтів, помічених у «піратстві», із їх подальшим ігноруванням 

пошуковими системами.  

Тим не менш, занадто «суворі» дії на кшталт введення в дію положень закону 

Хадобі можуть призвести до обурення відповідних суб’єктів інтернет-спілкування, 

тим самим спричинивши зростання кількості спроб обійти закон. Враховуючи, що 

більшість країн має власне бачення політики щодо управління Інтернетом, 

найкращим, на думку автора, механізмом міжнародно-правового регулювання 

інтернет-відносин буде саме «м'яке» право.  

США, як і Франція відрізняється жорсткою політикою регулювання 

відповідних відносин. Про це свідчить прийняття таких НПА як DMCA, SOPA, 

PIPA. Тим не менш,  Сполучені Штати намагаються втримати баланс «батогу та 

прянику», для чого у 2011 р. до Конгресу США був внесений OPEN Act, що 

відрізняється значно більш поступливим характером регламентації. В США, 

навідміну від більшості країн світу, де захист авторського права в Інтернеті 
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застосовується за аналогією із захистом інших обєктів, діє спеціальний закон, норми 

якого частково регулюють захист авторських прав в Інтернеті.  

Більшість нормативних актів США спрямовані на конкретизацію об’єкту 

правової охорони та на скорішу ліквідацію порушення авторських прав у Мережі і 

на сприяння особам, які могли ненавмисно призвести своїми діями до порушення. 

Це говорить про досить компромісний шлях регулювання відповідних відносин, а, 

отже, і про більш вдалий, наприклад, у порівнянні із «драконівськими» нормами 

французького Хадобі. Автор даного дослідження вважає за необхідне правотворцям 

України перейняти досвід колег із США у регулюванні відносин, повязаних із 

електронними веб-ресурсами. 

В останні роки в законодавстві країн СНД простежується позитивна динаміка, 

кількість нормативно-правових актів, присвячених регулюванню відносин, що 

виникають із приводу веб-сайтів, збільшується, особливо це стосується Російській 

Федерації. Тим не менш, в жодній із країн до сих пір не діє нормативний акт, який 

був би цілком присвячений саме відносинам із приводу веб-сайтів. Саме тому 

кількість прогалин у законодавстві цієї сфери все ще залишається достатньо 

великою, що й сприяє росту випадків порушення прав інтелектуальної власності.  

Законотворцям слід якомога скоріше створити уніфікований нормативний акт, 

що буде присвячений регулюванню конкретних інтернет-відносин. Також варто 

зазначити, що введення в дію в РФ «Антипіратського закону», яке вже встигло 

викликати обурення суспільства та негативні відгуки найбільших россійських 

інтернет-корпорацій, може призвести до непередбачуваних наслідків.  

А тому слід «пом’якшити» його положення. Так, наприклад, замість 

блокування інформаційних ресурсів для захисту приватних інтересів автор 

дослідження вважає за доцільне попередньо виносити судом оцінку про 

необхідність таких дій, та відсутність шкоди правам третіх осіб у разі вказаного 

блокування. Доцільним вважається і встановлення спеціальної підвідомчості 

арбітражним судам спорів про захист виняткових прав при використанні об'єктів в 
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Інтернеті, а в їх системі – створення Суду з інтелектуальних прав, який би формував 

єдинообразну практику з даного питання.  

Основні результати дослідження, наведені у цьому розділі, викладено у ряді 

публікацій автора [213, 214, 217]. 
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РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВЕБ-САЙТІВ 

3.1. Документи ВОІС щодо правової охорони веб-сайтів 

Проблеми у регулюванні відносин, що виникають з приводу використання 

веб-сайтів в мережі Інтернет, не є справою локальною, вони існують на глобальному 

рівні. Транскордонний характер цифрових мереж призвів до того, що «правова 

потреба» в охороні інтересів авторів та власників суміжних прав в інформаційному 

середовищі стала неможливою без оперативного втручання всесвітньо відомих та 

визнаних організацій. 

Однією із таких є Всесвітня організація інтелектуальної власності – ВОІВ (фр. 

Organisation Mondiale de la Propriete Intelectuelle, OMPI; англ. World Intellectual 

Property Organization, WIPO). Даний орган є міжнародною організацією, до функцій 

якої входить і адмініструванням ряду ключових міжнародних конвенцій в галузі 

інтелектуальної власності, в тому числі і таких, що стосуються теми 

диссертаційного дослідження. ВОІВ серед іншого також прийняла на себе функції 

спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань творчості та 

інтелектуальної власності [32]. Вона є і найстарішою міжнародною організацією в 

галузі охорони інтелектуальної власності, утворена була на дипломатичній 

конференції у 1967 р. Стокгольмською Конвенцією. 

Станом на 2014 р. членами ВОІВ є 187 держав тобто більше ніж 90% країн 

світу. Міжнародне бюро ВОІВ розташоване у Женеві. Генеральним директором 

організації є Френсіс Гаррі (з 1 жовтня 2008).  

Взагалі основу правового регулювання авторського права та суміжних прав на 

міжнародному рівні складають такі нормативно-правові акти:  

 Бернська конвенція про захист літературних і художніх творів від (9 вересня 

1886 р.);  

 Всесвітня конвенція про авторське право (далі – Всесвітня конвенція);  
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 Міжнародна конвенція про охорону інтересів артистів-виконавців, виробників 

фонограм та радіомовних організацій (від 26 жовтня 1961 р.);  

 Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного 

відтворення їхніх фонограм (від 29 жовтня 1971 р.);  

 Конвенція про поширення несучих програми сигналів, що передаються через 

супутники (від 21 травня 1974 р.);  

 Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (від 15 квітня 

1994 р). 

Такі основні міжнародні документи, що стосуються охорони авторських та 

суміжних прав, не містять положень, які б безпосередньо регулювали відносини 

захисту інтелектуальної власності в мережі Інтернет взагалі та зокрема на веб-

сайтах. Саме тому на основі їх в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності були укладені так звані «Інтернет-договори ВОІВ» (англ. WIPO Internet 

Treaties): 

 Договір ВОІВ з авторського права (ДАП) – від 20 грудня 1996 р. (чинний з 6 

березня 2002 р.);  

 Договір ВОІВ про виконання і фонограми (ДІФ) – від 20 грудня 1996  р. 

(чинний з 20 серпня 2002 р.). 

Інтернет-договори ВОІВ стали відправною точкою у формуванні 

міжнародного законодавства про інтелектуальну власність в мережі Інтернет 

загалом та на веб-сайтах зокрема. 

Якщо звернутися до наукових джерел, то можна зазначити думку С. 

Сударикова, який вважає, що зміст даних договорів варто розглядати набагато 

ширше, ніж просто як такий, що охоплює «цифрову середу». На його думку вони, 

дані документи, запропонували нові норми права для об'єктів, що знаходяться у 

будь-якій формі – аналоговій та цифровій. Насправді ці договори не виділяють 
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Інтернет як особливу цифрову мережу чи веб-сайти як особливий вид об’єктів у 

такій мережі, спираючись на те, що їх норми настільки ж успішно можуть 

поширюватися також і на інші цифрові сфери [177, c. 42]. 

Взагалі, норми, що містяться у даних договорах, можна умовно розділити на 

такі групи:  

1. охорона нових об'єктів авторського права (програми для ЕОМ та бази даних);  

2. нові права авторів та власників суміжних прав (право на поширення, право 

прокату);  

3. охорона авторських і суміжних прав у цифрових мережах. 

Інтернет-договори ВОІВ є одними із перших міжнародних правових актів, в 

яких зазначено обов’язок Договірних сторін передбачати засоби правового захисту 

від дій по обходу технічних засобів (наприклад, спеціальне кодування на веб-сайті), 

які можуть бути використані для обходу обмежень, що були встановлені 

правовласником. Договори встановили зобов'язання держав-учасниць передбачити 

«правову охорону та ефективні засоби правового захисту від обходу існуючих 

технологічних засобів, що використовуються авторами у зв'язку із здійсненням їх 

прав за цим Договором або за Бернською конвенцією, і обмежують дії щодо їх 

творів, які не дозволені авторами або не допускаються законом». Тобто, країни-

учасниці Договорів зобов'язуються закріпити в національному законодавстві 

заборону на обхід технологічних засобів, що використовуються правовласниками 

для охорони своїх прав. 

Перш ніж приступати до детального розгляду положень Договорів ВОІВ, 

присвячених охороні авторських і суміжних прав в Інтернеті, слід приділити увагу 

питанню того, яке із «традиційних» прав авторів найбільшою мірою підходить для 

охорони творів і об'єктів суміжних прав на веб-сайтах в Мережі. На етапі розробки 

Договорів ВОІВ обговорювалися деякі «традиційні» права, щодо використання 

творів та об'єктів суміжних прав в мережі Інтернет. 
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Право на розповсюдження. Пропозицію про застосування цього права в 

цифровому середовищі було висловлено делегацією із США [105, с.48-49]. Тим не 

менш, вона була відхилена. Адже застосування права на розповсюдження до веб-

сайтів може призвести до того, що навіть правомірно придбаний твір (наприклад, 

фонограма, куплена у магазині) може бути потім розміщений на веб-сайті покупцем, 

що фактично зробить охорону авторських прав в Інтернеті безглуздою. Зазвичай 

право на розповсюдження застосовується лише до поширення матеріальних копій 

твору.  

Також дане право пов’язане із доктриною вичерпання прав, тобто відчуження 

примірників твору без авторської згоди і виплати йому винагороди при 

правомірному введенні їх у цивільний оборот. Інтернет-договори ж стоять на 

позиції незастосування такого права на розповсюдження в цифровому середовищі, 

адже воно стосується лише матеріальних виражень об'єкту.  

Із позиції неможливості застосування права на розповсюдження в цифровому 

середовищі виходить і Директива Європейського парламенту «Про гармонізація 

деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві від 

22 травня 2001 № 2001/29/ЕС («Директива інформаційного суспільства»). П. 28 

преамбули Директиви інформаційного суспільства прямо говорить про те, що право 

на розповсюдження відноситься до творів, закріплених у матеріальній формі [8, с.4]. 

Право на показ твору (у вітчизняному законодавстві – право на публічний 

показ). Так як право показу визнається далеко не всіма державами, було вирішено 

відмовитися від його застосування по відношенню до мережі Інтернет. 

Право на прокат. Думка про те, що використання творів у цифрових мережах 

охоплюється в першу чергу даним правом, була виказана Європейською Комісією 

[11, с. 59]. Втім, дане право, як і право на розповсюдження, в більшості держав 

застосовується лише до матеріальних екземплярів творів. 

Слід підкреслити, що в узгодженій заяві до статей 6 і 7 Договору ВОІВ з 

авторського права, так само як і в узгодженій заяві до статей 2 (е), 8, 9, 12 і 13 
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Договору ВОІВ про виконання і фонограми, прямо говориться, що поняття «копія» 

відносно права на розповсюдження (і до права прокату) означає виключно фізичну 

копію твору, випущену в обіг як «відчутний» об'єкт. Таким чином, Договори ВОІВ 

виходять з того, що право на розповсюдження і право прокату за своєю природою не 

можуть застосовуватися в телекомунікаційних цифрових мережах, на веб-сайтах, і 

вже тим більше виключають підхід цих прав, як до основних «інтернет-прав». 

Право на відтворення. Здавалося б, дане право в найбільшій мірі може 

застосовуватися в цифровому середовищі. Але насправді, право автора на 

відтворення охоплює створення копій твору будь-яким способом і в будь-якій 

формі, в тому числі, в пам'яті ЕОМ. Однак, відразу ж виникає ряд проблем.  

Під час роботи над Договорами їх розробники вказували на неможливість 

запитувати згоду автора на відтворення твору при кожному зверненні до веб-сайту. 

Слід розуміти, що передача даних в Мережі завжди здійснюється разом із її 

проміжним копіюванням у пам'ять сервера, за допомогою якого здійснюється вихід 

користувача в Інтернет. А отже, якщо зобов'язати власника сервера щоразу 

відправляти запит на згоду правовласника на таке проміжне копіювання, сервер 

буде змушений припиняти роботу, тим самим не даючи користувачам доступу до 

Мережі.  

Запис (як на жорсткий диск сервера, так і в оперативну пам'ять ЕОМ) із 

технічної точки зору цілком логічно вважати відтворенням. Однак, постає питання 

про доцільність вважати будь-який запис в пам'ять ЕОМ відтворенням в 

юридичному сенсі? Адже крім записів, призначених для довготривалого характеру 

(наприклад, на жорсткий диск сервера) існують короткочасні записи. Ці записи 

існують протягом незначного періоду часу (терміни можуть відрізнятися) і носять 

проміжний характер.  

Тут можна провести аналогію із правом на передачу в ефір – ніхто не вважає 

передачу в ефір відтворенням, хоча при цьому створюється копія твору у формі 

радіохвиль. Навіть той факт, що радіопередача може бути із легкістю записана 
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(наприклад, на звичайну аудіокасету) при її прийомі слухачем, не викликає сумніву 

в тому, що передача в ефір і відтворення – різні дії [111]. 

Не дивно, що в ході дипломатичної конференції із розробки та прийняття 

Договорів ВОІВ, питання про те, чи слід включати в Договори положення, що 

стосуються електронного відтворення, а також питання про те, яким повинен бути 

обсяг права автора на відтворення в цифровому середовищі, було одним із найбільш 

гострих [68, с. 507]. Остаточного консенсусу з цієї проблеми досягти так і не 

вдалося, так що в результаті в Договір ВОІВ з авторського права не було включено 

жодну зі спеціальних норм, присв’ячену праву автора на відтворення в цифрових 

мережах. 

У ДАП відсутні положення щодо права автора на відтворення твору конкретно 

на веб-сайті або взагалі у Мережі. Саме тому було прийнято Узгоджену заяву до ст. 

1(4) Договору, в якій зазначалося наступне: «Право на відтворення, встановлене 

статтею 9 Бернської конвенції, рівно як і вилучення із зазначеного права, допустимі 

відповідно до неї, може бути повністю застосоване у цифровому середовищі, 

особливо у разі використання творів у цифровій формі. Розуміється, що зберігання 

творів у цифровій формі в електронному засобі повідомлення становить відтворення 

відповідно до статті 9 Бернської конвенції» [4, c. 20].  

Зазначене формулювання представляться надмірно широким і невизначеним. 

По-перше, Бернська конвенція в ст. 9 вельми широко формулює поняття права на 

відтворення («відтворення будь-яким способом і в будь-якій формі»). Так як йдеться 

про будь-який спосіб відтворення, можна зробити висновок, що створення 

проміжних копій на веб-сайті охоплюється винятковим правом автора на 

відтворення, що може спричинити собою вищезгадані негативні наслідки.  

Наявність в ст. 9 Бернської конвенції пункту 2, відповідно до якого «за 

законодавством країн Союзу зберігається право дозволяти відтворення ... творів у 

певних особливих випадках за умови, що таке відтворення не завдає шкоди 

нормальній експлуатації твору та не обмежує законні інтереси автора», не вирішує 
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проблему. Бернська конвенція щодо виключень із права на відтворення відсилає до 

національного законодавства.  

В даний час спеціальні правила про охорону авторських і суміжних прав на 

веб-сайті, включаючи спеціальні вилучення із охорони, існують далеко не у всіх 

країнах світу (в основному, в технологічно найбільш розвинених). Таким чином, 

виходячи із положень Бернської конвенції, автори потенційно можуть зажадати 

застосування їх права на відтворення щодо проміжних цифрових копій. Судді, що 

розглядатиме подібну справу, доведеться або суворо слідувати букві закону, або 

виходити із того, що правовласник, розмістивши твір на веб-сайті, дав дозвіл на 

його проміжне копіювання (так як при розміщенні проміжне копіювання неминуче).  

Тому навіть фахівці, які вважають, що право на відтворення цілком можливо 

застосувати в якості основного права, що регулює користування творами в 

цифровому середовищі, говорять про те, що можливість застосовувати дане право 

забезпечується наявністю вилучень із авторської охорони. Наприклад, у США 

застосовується концепція сумлінного використання [67, с. 41], російські автори 

пишуть про те, що правовласники, розміщуючи твори на веб-сайтах, дають дозвіл на 

копіювання в оперативну пам'ять комп’ютера тощо [87, с.202]. Крім того, в 

нормативні акти, присвячені охороні авторських і суміжних прав на веб-сайтах та 

взагалі в Мережі, включаються норми про спеціальні вилучення із охорони, які 

застосовуються конкретно до веб-сайтів або взагалі до цифрових мереж. 

Слід також зазначити, що правова природа узгоджених заяв до Договорів 

ВОІВ 1996 не є однозначною. Адже постає логічне питання про віднесення заяви до 

невід'ємних частин Договорів і, відповідно, про наявність у них обов'язкової сили. В 

тексті Договорів і самих заяв такої інформації немає. Більш того, Узгоджена заява 

до ст. 1 (4) Договору ВОІВ по авторське право, на відміну від заяв до інших статей, 

була прийнята на конференції не одноголосно, а простою більшістю голосів. 

Причина цього зрозуміла: Узгоджена заява до ст.1 (4) повністю обходить питання 

створення проміжних копій, яке викликало найбільшу кількість протиріч [69, с. 

289].  
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Таким чином, можна зробити висновок, що питання про специфіку права на 

відтворення в цифровому середовищі та конкретно на веб-сайтах Договором ВОІВ з 

авторського права вирішене фактично не було. 

Натомість ДІФ у ст. 7 та 11 надає виконавцям та виробникам фонограм 

«виключне право дозволяти пряме або непряме відтворення ... будь-яким способом і 

в будь-якій формі». Договір про виконання і фонограми не містить спеціальних 

обмежень, що мають застосовуватися у цифровому середовищі. Він лише зазначає у 

ст. 16, що вилучення із охорони не мають суперечити нормальному використанню 

виконань та фонограм або необґрунтовано обмежувати законні інтереси виконавців 

та виробників фонограм.  

Таким чином, все сказане вище стосовно недоліків формулювання Узгодженої 

заяви до ст. 1(4) Договору ВОІВ по авторському праву, вірно і стосовно Договору 

про виконання і фонограми. Як і ДАП, ДІФ не встановлює ніяких спеціальних 

обмежень, що застосовуються в цифровому середовищі або до виключно веб-сайтів, 

а лише вказує, що виключення із охорони не повинні суперечити нормальному 

використанню. 

Спеціальне право на доведення до загального відому. На момент підготовки 

текстів Договорів ВОІВ в різних країнах вже існували свої підходи щодо того, яким 

із виключних прав повинно охоплюватися розміщення і використання творів та 

об'єктів суміжних прав в мережі Інтернет та зокрема на веб-сайтах. До консенсусу із 

даного питання прийти так і не вдалося. Однак, ні у кого не викликало сумнівів, що 

автори (і власники суміжних прав) повинні мати виняткове право дозволяти дії по 

використанню творів і об'єктів суміжних прав у цифрових мережах.  

У результаті, помічник Генерального Секретаря ВОІВ М. Фічор виказав 

думку, що дія із розміщенням творів і об'єктів суміжних прав у цифровій мережі 

повинна бути описана юридично нейтральним чином. Такий опис не повинний бути 

спеціально технічним, але в той же час він має виражати інтерактивну природу 

цифрової передачі, коли твір або об'єкт суміжних прав розглядається у якості 
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доступного для публіки, причому представники публіки можуть отримати доступ до 

об'єкта із будь-якого місця і у будь-який час.  

Такий підхід дозволив залишити на розсуд національних законотворців вибір 

конкретного права, що підлягає застосуванню до розміщення об'єктів на веб-сайті. У 

західних публікаціях зазначений підхід отримав назву «зонтичного рішення» [180, c. 

46-50]. Дане формулювання спеціально призначене для того, щоб охопити 

розміщення творів на веб-сайті, коли можливий доступ в режимі «он-лайн», тобто 

користувач у будь-який момент і з будь-якого місця, обладнаного виходом в 

Інтернет, може отримати доступ до твору. 

Таким чином, вперше на міжнародному рівні було зафіксовано виняткове 

право авторів, виконавців і виробників фонограм розміщувати свої твори, виконання 

та фонограми в телекомунікаційних цифрових мережах, зокрема на веб-сайтах. Як 

наслідок, особи, що розміщують твори на веб-сайті без згоди авторів, не зможуть в 

якості аргументу на свій захист говорити про те, що Інтернет не регулюється 

авторським правом, а «все, що не заборонено, дозволено». Не зможуть вони і 

стверджувати, що розміщення твору без згоди правовласника на створеній 

користувачем сторінці в Інтернет є аналогом приватної копії (адже в даному 

випадку створюється копія, доступна для ознайомлення будь-якому користувачеві 

Мережі, відповідно, «приватною» назвати її неможливо [174, c. 40-41]. 

Слід позитивно відзначити гнучкість формулювання, яка використовується в 

Договорах ВОІВ. Подібна гнучкість спрощує включення права на доведення до 

загального відома в національні законодавства країн-учасниць Договорів ВОІВ та 

інших держав. 

Що стосується колізійно-правових питань охорони авторських та суміжних 

прав на веб-сайтах, то вони, на відміну від матеріально-правових проблем, не 

знайшли відображення в спеціальних нормах Договорів ВОІВ. 

Територіальний характер авторських і суміжних прав у поєднанні із 

принципом національного режиму, що є одним із основ міжнародної охорони прав 
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авторів, закономірно приводить до висновку про те, що суд повинен застосовувати 

своє власне право [129, c. 15]. Цей підхід знайшов відображення в п. 2 статті 5 

Бернської конвенції, відповідно до якого, «...крім встановлених цією Конвенцією 

положень, обсяг охорони, однаково як і засоби захисту, забезпечують автору 

охорону його прав, регулюється виключно законодавством країни, в якій потрібна 

охорона». Пункт 2 ст. 5 Договору ВОІВ про авторське право дослівно повторює 

зазначену норму, але не містить будь-яких спеціальних положень про право, що 

підлягає застосуванню до відносин із використання творів в Інтернеті.  

Під обсягом охорони у статті, безсумнівно, розуміються права, надані автору, 

а також умови і межі їх здійснення. Однак, виникає питання щодо тлумачення 

поняття «країна, в якій потрібна охорона». Цей термін може відноситися як до 

держави, суд якої розглядає справу, так і до держави, в якій правовласник бажає 

отримати захист (навіть якщо він звернувся в суд іншої держави). Думки фахівців із 

цього приводу розходяться. Так, наприклад, професор Нантського університету А. 

Люкас висловлювався на користь другого варіанту тлумачення [99, с. 20]. Втім, на 

погляд автора дослідження, слід погодитися із тими, хто вважає, що п. 2 ст. 5 

Бернської конвенції передбачає саме застосуванн lex fori [105, с. 46] (поряд із 

положеннями самої Конвенції) при розгляді справ про порушення авторських прав, 

оскільки саме таке тлумачення збігається із буквальним текстом Конвенції.  

Норма п. 2 ст. 5 Бернської конвенції носить загальний характер. Крім того, у 

Конвенції міститься і ряд спеціальних правових норм, які передбачають 

застосування права країни, в якій вимагається охорона, до окремих ситуацій. 

Наприклад, п. 2а ст. 14 передбачає, що право країни, в якій вимагається охорона, 

застосовується при визначенні осіб-власників авторських прав на кінематографічний 

твір.  

Таким чином, можна зробити висновок, що Бернська конвенція розглядає lex 

fоri як основну колізійну прив'язку, яка застосовується при розгляді спорів про 

авторське право, і тільки щодо питань, не врегульованих (або недостатньо 

врегульованих) нормами Бернської конвенції та міжнародних договорами. Втім, це 
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не заважає деяким державам, які беруть участь у Конвенції, наприклад, США, 

застосовувати іноземне право при розгляді спорів про авторські та суміжні права 

[99, с 21-23]. 

Іншими вкрай важливими документами, що були розроблені ВОІВ і прийняті 

Інтернет Корпорацією із присвоєння імен та номерів (англ. Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers, або ICANN), стали Єдина Політика Розгляду Спорів 

про доменні імена (UDRP) і Правила до Політики, покликані вирішувати доменні 

спори між власниками товарних знаків і адміністраторами доменів. На сьогоднішній 

день UDRP була прийнята всіма реєстраторами в доменах .com, .net, .org, а також 

багатьма адміністраторами національних доменів верхнього рівня. Вона також 

справила великий вплив на організацію якісного захисту доменів як обов’язкової 

основи для існування веб-сайтів у Мережі.  

Наразі слід зазначити, що ICANN – це міжнародна некомерційна організація, 

створена 18 вересня 1998 р. за участю уряду США для регулювання питань, 

пов'язаних із доменними іменами, IP-адресами та іншими аспектами 

функціонування Інтернету. Так, вона здійснює технічну діяльність в області 

розподілення адресного простору мережі Інтернет та забезпечення функціонування 

IР-протоколів таким чином, щоб кожен користувач Інтернету міг застосовувати 

єдину систему доменних найменувань. 

Це здійснюється, зокрема, шляхом координації та нагляду за діяльністю по 

розподіленню Інтернет-адрес і доменів першого рівня (ДПР), таких як: .com, .org, 

.biz тощо, за якими найчастіше і розміщують веб-сайти [115]. Функції ICANN дуже 

серйозні. Деякі фахівці навіть піддають критиці надмірність повноважень ICANN. 

Так, Д. Пост зазначив, що від ICANN фактично залежить «життя і смерть» 

Інтернету, так як «якщо ваше ім'я та адреса не можуть бути виявлені сервером, то і 

ви просто не існуєте – як мінімум, в Інтернеті». Крім того, так як ICANN являє 

собою юридичну особу по праву штату Каліфорнія (США), то завжди існує 

небезпека, що при подачі позову проти ICANN в суді США, внутрішнє право 

Сполучених штатів може де-факто перетворитися на адміністративне право для 
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мережі Інтернет взагалі, та зокрема для веб-сайтів. У будь-якому випадку, вплив 

ICANN на розвиток і функціонування мережі Інтернет продовжує залишатися 

значним. Як наслідок, політика розв'язання доменних спорів широко застосовується 

щодо тих сегментів мережі Інтернет, на які ICANN має найбільший вплив, зокрема, 

при вирішенні спорів щодо ДПР [101, с. 7-8]. 

З точки зору відносин, що виникають із приводу веб-сайтів, які не можуть 

існувати в Мережі без відповідного доменного найменування, Політика розв'язання 

доменних спорів є досить важливим елементом організації охорони електронних 

ресурсів. Адже нею була створена особлива система позасудового регулювання 

спорів про реєстрацію доменів із недобросовісними намірами.  

Застосування політики розв'язання доменних спорів здійснюється наступним 

чином: власники доменів під час їх реєстрації укладають договори про реєстрацію 

доменів із спеціально уповноваженими (акредитованими) ICANN реєстраторами 

доменних імен. У відповідності до зазначених договорів, спори про доменні імена та 

їх використання підлягають вирішенню відповідно до політики регулювання. 

Рішення відповідно до Політики приймається за спеціальними процедурними 

правилами (посилання на них також міститься в договорі про реєстрацію домену). 

Процедури, які використовуються для врегулювання суперечок в області назв 

доменних імен, включають засоби, які допомагають заощадити час і витрати, 

зокрема: 

 типові форми процесуальних документів,  

 подачу заяв в режимі комп'ютерного зв'язку, 

 листування по справі через електронну пошту.  

Результат розгляду заяв в області назв доменних імен обмежується рішенням 

про передачу прав або анулюванням назви доменного імені. Справи розглядаються 

експертами, які призначаються Центром або спеціально обраними сторонами зі 

спеціального списку ВОІВ. Передача доменних імен відповідно до рішень 
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здійснюється безпосередньо реєстраторами доменних імен. В середньому розгляд 

спору займає два місяці [99, с.18]. 

UDRP передбачає, що, у разі подання заяви на реєстрацію доменного імені 

(його продовження тощо) адміністратор домену підтверджує:  

 достовірність вказаних ним даних у договорі про реєстрацію;  

 те, що йому невідомі можливості порушення такою реєстрацією прав 

третіх осіб;  

 законність мети такої реєстрації; 

 непорушення такою реєстрацією законів та правил.  

Слід зазначити, що це обов'язок заявника визначати наявність порушення 

чиїхось прав. 

Відповідно до UDRP, реєстратор може скасувати реєстрацію домену, передати 

його іншій особі або включити інші зміни до реєстраційної інформації якщо: 

 адміністратор домену надасть для цього відповідну заяву;  

 реєстратору надійде рішення суду щодо необхідності таких дій;  

 реєстратору надійде рішення адміністративної комісії із вимогою таких 

дії, якщо таке рішення винесено в адміністративному процесі;  

 такими є умови договору про реєстрацію доменного імені. 

UDRP встановлює обов'язок адміністратора домену брати участь в 

обов'язковому адміністративному процесі в разі, якщо третя особа подасть скаргу 

про те, що доменне ім'я адміністратора домену ідентичне або тотожне із товарним 

знаком, на який позивач має права, а адміністратор немає прав стосовно 

зареєстрованого доменного імені, або доменне ім'я було зареєстроване і 

використовується ним недобросовісно. Саме на заявника покладається тягар 

доведення названих елементів. 
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Доказами недобросовісної реєстрації та використання доменного імені, згідно 

Політики, вважаються обставини, які доводять, що доменне імя було зареєстровано:  

 або придбано головним чином із метою продажу, здачі в оренду або 

передачі іншим чином позивачу, який є власником товарного знака, або 

його конкуренту за певні цінності, що перевищують підтверджені витрати 

адміністратора, які прямо відносяться до доменному імені;  

 щоб перешкодити власнику товарного знака зареєструвати домен, 

тотожний знаку у відповідній доменній зоні, за умови, що заявник 

зацікавлений у такій моделі поведінки;  

 із метою перешкодити діяльності конкурента;  

 щоб залучити із комерційною метою інтернет-користувачів на веб-сайт 

адміністратора домену або за іншою адресою, створюючи ймовірність 

сприйняття знака як джерела існування, фінансування, організаційної 

приналежності або підтримки веб-сайту заявника. 

Отже, ВОІВ відіграє важливу роль у сфері інтелектуальної власності, зокрема у 

становленні правової охорони веб-сайтів. «Інтернет-договори», прийняті нею, стали 

відправною точкою у формуванні міжнародного законодавства про інтелектуальну 

власність в Мережі загалом та на веб-сайтах зокрема, адже всі інші документи даної 

сфери не містять положень, які б безпосередньо регулювали відносини захисту 

інтелектуальної власності в Інтернеті. Саме вони одними із перших зазначили про 

необхідність застосування механізмів правового захисту від дій щодо обходу 

технічних засобів, які можуть бути використані для обходу обмежень, що були 

встановлені правовласником.  

Договори відрізнються особливою гнучкістю формулювань, що спрощує 

включення права на доведення до загального відома в національні законодавства 

країн-учасниць Договорів ВОІВ та інших держав. Дані документи мають і недолік, 
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так колізійно-правові питання охорони авторських прав на веб-сайтах не знайшли 

відображення в їх спеціальних нормах. 

Єдина Політика Розгляду Спорів про доменні імена і Правила до неї, розроблені 

ВОІВ і прийняті ICANN, справила великий вплив на організацію якісного захисту 

доменів як обов’язкової основи для існування веб-сайтів у Інтернеті.  

Можно зазначити, що ДАП та ДІФ є першими, але все одно успішними кроками 

в «цифрове майбутнє». Їх прийняття ознаменувало зміцнення ідеї реально існуючої 

можливості захисту авторських та суміжних прав в інформаційних мережах. А отже, 

вони сформували надійний фундамент для правового регулювання відносин, що 

виникають у звязку із веб-сайтом. Тим не менш інформаційний простір знаходиться 

у постійному розвитку, а отже потребує більш детального регулювання і створення 

єдиної уніфікованої системи регулювання відповідних взаємин. 

3.2. Документи Євросоюзу щодо правової охорони веб-сайтів 

Великий об’єм порушень прав інтелектуальної власності сьогодні представляє 

все більшу загрозу для сталого розвитку світової економіки. Така проблема не 

оминула і країни Європи, в яких за останнє десятиліття істотно збільшився об’єм 

контрафактних товарів, однією із причин чого є всеосяжна доступність Інтернету як 

засобу розповсюдження таких матеріалів. Активну протидію такій загрозі чинить 

Євросоюз. 

Євросоюз (Європейський Союз) являє собою економічно-політичне об'єднання 

28 європейських держав, яке було юридично закріплено Маастрихтським договором 

у 1992 р. на принципах Європейських співтовариств. В Євросоюзі діє 

стандартизована система законів, на основі якої був створений спільний ринок, який 

убезпечує вільний рух людей, товарів, капіталу та послуг. Союз приймає закони в 

сфері правосуддя і внутрішніх справ. Будучи суб'єктом міжнародного публічного 

права, Союз має повноваження на участь у міжнародних відносинах та укладання 

міжнародних договорів [79, с. 433-434]. 
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Інтелектуальна власність в Євросоюзі охороняється поліцією і Судом ЄС на 

підставі законодавства ЄС, міжнародних правових актів та внутрішнього 

законодавства країн-членів. Основними міжнародними документами, які тією чи 

іншою мірою стосуються правового статусу веб-сайтів та їх наповнення, і на основі 

яких Євросоюз будує власну нормативно-правову базу є наступні: Бернська 

конвенція, угода ТРІПС, ДАП 1996 р., ДІФ 1996 р. Таким чином, Європейський 

союз бере участь у всіх основних міжнародних договорах у сфері авторського права 

і суміжних прав. 

Наразі Європейським союзом видано низку директив, які стосуються питань 

авторсько-правової охорони веб-сайтів та їх вмісту. Такі документи є обов'язковими 

тільки для країн-членів ЄС. Серед них на особливу увагу заслуговують:  

 Директива ЄС від 14 травня 1991 № 91/250 / ЄЕС про правову охорону 

програм для ЕОМ;  

 Директива ЄС від 19 листопада 1992 № 92/100 / ЄЕС про право на прокат 

і право на надання в безоплатне тимчасове користування та деяких 

правах, що відносяться до авторського права в галузі інтелектуальної 

власності;  

 Директива ЄС від 27 вересня 1993 № 93/83 / ЄЕС про узгодження деяких 

норм авторського права і прав, що відносяться до авторського права, які 

застосовуються до ефірного мовлення через супутник і до ретрансляції по 

кабелю;  

 Директива ЄС від 29 жовтня 1993 № 93/98 / ЄЕС про гармонізацію строку 

дії охорони авторського права і деяких суміжних прав;  

 Директива ЄС від 22 травня 2001 № 2001/29 / ЄС про гармонізацію 

деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному 

суспільстві;  
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 Директива ЄС від 27 вересня 2001 № 2001/84 / ЄС про право перепродажу 

в інтересах автора оригіналу твору мистецтва [80, c. 27-30]. 

У 2000 р. Європейський союз та його держави-члени прийняли офіційне 

рішення спільно ратифікувати Інтернет-договори ВОІВ, а вже у 2001 р. ЄС приймає 

Директиву Європейського парламенту «Про гармонізація деяких аспектів 

авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві» від 22 травня 

2001 № 2001/29/ЕС (далі – Директива інформаційного суспільства), яка включає 

більшість положень вказаних нормативно-правових актів. Метою таких дій було те, 

що трансформація положень Директиви  у національні законодавства повинна була 

дозволити приєднатися до Договорів ВОІВ тим європейським країнам, які не брали  

в них участь. 

Перш за все можна зазначити, що у Директиві чітко простежується «розумний 

консерватизм», якого традиційно намагаються дотримуватися європейські 

законодавці. За основу був взятий «високий» рівень охорони авторських і суміжних 

прав. Так само, як і договори ВОІВ 1996 р., нова Директива не відміняє і не підміняє 

жодного із положень Бернської конвенції про охорону літературних і художніх 

творів, в той же час значно розширюючи обсяг і конкретизуючи рамки наданої 

охорони.  

Відносно особистих немайнових прав було визнано доцільним дотримуватися 

рівня охорони, який вже було досягнутого у Бернській конвенції,  інших 

міжнародних договорах і в чинному законодавстві країн-членів Європейського 

Союзу. 

Щодо нововведень у галузі майнових прав, то можна помітити значну 

системність регулювання, яке запропоновано Директивою.  

У документі ЄС зазначено лише декілька видів правочинів, якими наділяються 

правовласники:  

 виключне право на відтворення;  
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 виключне право на повідомлення для загального відома по дротах або 

засобами бездротового зв'язку (кабельне та ефірне мовлення);  

 виключне «право надання доступу» до об’єктів, що охороняються за 

допомогою цифрових інтерактивних мереж (право на доведення до 

загального відома в інтерактивному режимі, наприклад, шляхом 

розміщення матеріалів на веб-сайті);  

 виключне право на розповсюдження. 

Щодо інших прав (таких як право на прокат тощо), особливостей правового 

регулювання передачі програм через супутник та їх ретрансляції по кабелю, а також 

термінів охорони, то Директива їх просто не зачіпає, за винятком лише спеціально 

вказаних у ст. 1 та 10 випадках. 

Як вже зазначалося у попередньому розділі, вона також як і Договори ВОІВ 

1996 р. виходить із неможливості застосування права на розповсюдження у 

цифровому середовищі, в тому числі і на веб-сайтах. Взагалі, у п. 28 преамбули 

Директиви інформаційного суспільства прямо говориться про те, що право на 

розповсюдження відноситься до творів, закріплених у матеріальній формі. 

Директива не відміняє і не змінює правового регулювання відносно права на 

прокат і права на надання в безоплатне тимчасове користування. Також  вона 

містить положення про право на відтворення, які в цілому подібні до положень 

договорів ВОІВ.  

Відмінності Директиви від Договорів ВОІВ полягають в тому, що вона надає 

право на відтворення не тільки авторам, виконавцям і виробникам фонограм, а й 

виробникам фільмів, а також організаціям мовлення (включаючи організації 

кабельного мовлення). Також на відміну від зазначених нормативно-правових актів, 

Директива прямо вказує, що право на відтворення не застосовується у цифрових 

мережах у випадку, якщо відтворення відповідає таким умовам:  

 має проміжний або випадковий характер,  
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 представляє собою невід'ємну і істотну частину технологічного процесу,  

 здійснюється з єдиною метою уможливити ефективну передачу даних між 

різними особами в мережі за участю посередника, або зробити можливим 

правомірне використання твору чи іншого об'єкта, що охороняється і 

немає самостійного економічного значення.  

Застосований в Директиві підхід щодо права на відтворення видається кращим 

у порівнянні із підходом Договорів ВОІВ, які обійшли проблему мовчанням. Одних 

тільки узгоджених заяв до Договорів ВОІВ недостатньо, тим паче, що їх 

формулювання можуть тлумачитися дуже широко і призвести до невиправдано 

широкого застосування права на відтворення в цифровому середовищі. Більше того, 

наявність юридичної сили у погоджених заявах, присвячених праву на відтворення, 

залишається неясним. 

Ст. 3 містить окремі положення щодо вичерпання прав, згідно яких ні в якому 

разі повідомлення творів для загального відома (шляхом ефірного чи кабельного 

мовлення або шляхом доведення до загального відома в інтерактивних цифрових 

мережах – розміщення на веб-сайті) не повинно розглядатися як підстава для 

подальшого їх використання у цивільному обороті без згоди правовласника.  

Для випадків розповсюдження примірників творів шляхом їх продажу чи 

іншої передачі права власності у ст. 4 спеціально зазначено, що вичерпання прав 

може бути застосовано лише відносно  тих примірників, «перший продаж або інша 

передача права власності» на які за згодою правовласника мала місце у межах 

Європейського Союзу.  

Крім того, вичерпання прав не має місця і тоді коли послуги надаються в 

режимі «онлайн», в тому числі, якщо в результаті такої послуги була створена за 

згодою правовласника копія твору на матеріальному носії, так як в процесі надання 

послуги в такому режимі не відбувається передача права власності на оригінал або 

примірник твору. Отже, для здійснення таких послуг потрібен дозвіл правовласника. 
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Також слід зазначити, що у Директиві зазначені правила, які присвячені 

охороні технічних засобів захисту авторських і суміжних прав. Так, у ст. 6 держави-

члени зобов'язалися надати правову охорону від обходу будь-яких ефективних 

технологічних засобів.  

На відміну від Договорів ВОІВ 1996 р., забороняються не тільки дії по обходу 

технологічних засобів, але й виготовлення, імпорт, розповсюдження, продаж, 

прокат, реклама з метою продажу або проката, а також володіння в комерційних 

цілях пристроями, продуктами або компонентами, а так само надання послуг, які 

рекламуються або розміщуються на веб-сайтах для цілей обходу технологічних 

засобів, або мають лише обмежене комерційне значення або обмежену можливість 

використання, окрім як з метою такого обходу, або, нарешті, розробляються, 

адаптуються або виготовляються в цілях обходу технологічних засобів або 

спрощення їх обходу. 

Під «технологічними засобами» Директива розуміє будь-які технології або 

пристрої, які призначені для того, щоб запобігати будь-які дії, які не були дозволені 

власником авторських або суміжних прав, щодо творів чи інших охоронюваних 

об'єктів. 

Так як в Директиві інформаційного суспільства йдеться про зобов'язання 

держав-учасниць охороняти саме «ефективні» технологічні засоби, то дано 

визначення і того, які із них будуть вважатися такими. До них відносяться такі 

засоби, застосування яких дозволяє правовласнику контролювати використання 

об'єкту, що охороняється. Такий контроль може досягатися шляхом використання 

систем умовного доступу, інших охоронних механізмів, таких, як шифрування чи 

інша трансформація твору або іншого об'єкта, що охороняється, або засобів 

контролю копіювання. 

Директива явно націлена не тільки на заборону дій щодо обходу 

технологічних засобів, а й на заборону будь-яких приготувань до такого обходу. 
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Цим вона відрізняється від Договорів ВОІВ, при розробці яких було вирішено не 

забороняти підготовчі дії.  

Прийняте в Директиві інформаційного суспільства рішення зустріло певну 

критику, причому досить жорстку. Так, професор авторського права 

Амстердамського університету П. Б. Хугенхольц вважає, що дане рішення є надто 

поспішним; а при розробці положень про охорону технологічних засобів слід було 

взяти приклад із розробників Договорів ВОІВ, в яких сформульовано лише 

максимально загальні положення. Справа в тому, що веб-сайти та взагалі цифрові 

технології постійно розвиваються і змінюються, а сам предмет правового 

регулювання ще не цілком сформувався. Слід було почекати і діяти більш обачно і 

продумано, замість того, щоб негайно приймати правила на рівні Директиви ЄС, 

зміна якої, у випадку необхідності, потребуватиме не менше трьох років, в той час, 

як «в Інтернеті нові способи використання творів та нові бізнес-моделі з'являються 

практично кожен день» [112, с.502]. 

Виходячи із визначення технологічних засобів в Директиві, можна сказати, що 

вона розглядає охорону технологічних засобів як допоміжну щодо охорони 

авторських і суміжних прав. Іншими словами, обхід технологічних засобів 

забороняється тоді коли він відбувається із метою порушення авторських та 

суміжних прав [113, c. 209].  

Крім того, технологічні засоби можуть застосовуватися і для охорони «права 

особливого роду» (sui generis right). Щодо баз даних, передбачених Директивою 

Європейського парламенту «Про правову охорону баз даних» від 11 березня 1996 р. 

№ 96/9/ЕС92, технологічні засоби, які використовуються для обмеження доступу до 

інформації, що є суспільним надбанням, не будуть користуватися охороною на 

основі Директиви інформаційного суспільства. Втім, навряд чи можна вважати, що 

Директива забороняє державам-учасникам надавати охорону технологічним засобам 

в тих випадках, коли такі засоби застосовуються щодо суспільного надбання. 
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Ст. 6 Директиви інформаційного суспільства передбачає ряд випадків, коли є 

допустимі виключення з охорони технологічних засобів. На основі п. 4 ст. 6 

Директиви, можна зробити висновок, що держави-члени можуть передбачити в 

національному законодавстві ряд виключень із охорони у наступних випадках: 

 у разі відтворення на папері або аналогічних носіях будь-якої 

фотографічної техніки або будь-якого іншого аналогічного процесу, за 

умови виплати правовласникам справедливої компенсації; 

 щодо окремих випадків відтворення, що вчиняються публічно 

доступними бібліотеками, освітніми установами, музеями або архівами, 

за умови, що такі дії не здійснюються для отримання прямих і непрямих 

економічних вигод; 

 в інтересах викладання та наукових досліджень; 

 в інтересах осіб із обмеженими можливостями, за умови, що відповідне 

використання має безпосереднє відношення до обмеження їх 

можливостей і носить некомерційний характер; 

 із метою охорони суспільної безпеки або для забезпечення належного 

здійснення адміністративних, парламентських і судових процедур. 

Із упевненістю можна стверджувати лише одне: Директива про інформаційне 

суспільство залишає на розсуд держав-учасниць питання про те, який саме 

юридичний механізм повинен бути використаний для обмеження охорони 

технологічних заходів. Якої-небудь конкретизації в цьому відношенні Директива не 

містить. 

Очевидно, що виключення із охорони необхідні, якщо ми бажаємо зберегти 

баланс між інтересами правовласників і користувачів веб-сайтів щодо творів, які на 

них розміщені. Нажаль доводиться констатувати, що розглянута Директива мало 

зробила для уніфікації виключень із охорони технологічних засобів, не дивлячись на 

те, що спроба такої уніфікації, безсумнівно, мала місце. 
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Що стосується правил, які встановлюються Директивою щодо інформації про 

управління правами, то її підхід вельми схожий до підходу Договорів ВОІВ 1996 р. 

Проте, формулювання документу ЄС містять значущу відмінність. 

Відповідно до Директиви інформаційного суспільства, видалення і зміна 

інформації на веб-сайті про управління правами, а також використання творів, щодо 

яких така інформація була видалена або змінена, забороняються тільки за умови, 

якщо особа, що здійснює такі дії «знає або має достатні підстави вважати, що таким 

чином вона ініціює, робить можливим, полегшує або приховує порушення 

авторських і суміжних прав» [114, с. 18-19]. Таким чином, до складу 

правопорушення – видалення або зміни інформації із управління правами – додано 

суб'єктивний елемент несумлінності. Крім того, із вказаного формулювання 

випливає, що Директива розглядає правову охорону інформації про управління 

правами як таку, що має допоміжний характер у відношенні до охорони авторських 

та суміжних прав.  

Отже, держави-члени не зобов'язані надавати охорону інформації про 

управління правами, якщо такі дані застосовуються щодо об'єктів надбання. На 

відміну від Директиви інформаційного суспільства, Договори ВОІВ не дозволяють 

дати чіткої відповіді на питання про те, чи підлягає в такому випадку інформація 

про управління правами охороні від несанкціонованого видалення або зміни. 

Щодо європейської судової практики, то вона є чималою. Так, у листопаді 

2011 р. Суд ЄС виніс рішення у справі C-70/10 у суперечці між двома бельгійськими 

компаніями – інтернет-провайдером Scarlet та Асоціацією авторів, композиторів і 

видавців музичних творів SABAM, яка представляє інтереси правовласників при 

використанні їх інтелектуальної власності. Це рішення є знаковим, адже, по-перше, 

проблема широти повноважень правовласників є досить критичною і зачіпає 

інтереси чималої кількості користувачів веб-сайтів. По-друге, законодавчі акти 

Європейського союзу нерідко стають прикладом для міжнародних правотворців, а 

тому цілком можуть стати орієнтиром до нових змін у всесвітньо відомі договори. 
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Суть справи полягала в тому, що провайдер Scarlet відмовлявся запровадити 

спеціальну систему, яка б дозволила фільтрувати чи навіть блокувати трафік його 

клієнтів, які розміщують нелегальний контент на веб-сайтах за допомогою 

технологій файлового обміну («peer-to-peer»). Scarlet мотивувала свою відмову тим, 

що така фільтрація призвела б до порушення особистих прав її клієнтів.  

Сьогодні склалася тенденція у судів відмовляти у визнанні відповідальними за 

неправомірне розповсюдження матеріалів в Мережі інтернет-посередників 

(наприклад, адміністраторів веб-сайтів чи власників файлообмінних мереж). Вони 

мотивують таку відмову тим, що вказані посередники не приймають безпосередньої 

участі у розміщенні нелегальних матеріалів на веб-сайтах. В принципі, навіть 

блокування таких веб-ресурсів особливої користі не приносить, адже заблоковані 

веб-сайти зявляються в Мережі знову за іншою доменною адресою, або на сервері 

іншої країни. 

Суд у справі Scarlet v. SABAM виніс рішення на користь правовласників, 

зобов’язавши відповідача закрити своїм користувачам доступ до файлообмінного 

сайту Newzbin2. Суд ЄС, мотивуючи своє рішення, зіслався на такі нормативно-

правові акти: Директива ЄС 2001/29 / EC про гармонізацію окремих аспектів 

авторських і суміжних прав в інформаційному суспільстві; Директива ЄС 2004/48 / 

EC на захист прав інтелектуальної власності. Вказані документи уповноважують 

правовласників подати клопотання про винесення приписів щодо інтернет-

посередників у разі, якщо їх сервіс використовується іншими особами для 

порушення інтелектуальних прав. Вказана Директива 2004/48 / EC також вимагає, 

щоб інтернет-посередники у своїх діях були справедливими і пропорційними.  

Суд при винесенні рішення також взяв до уваги справу C-324/09 (L'Oreal v. 

eBay International AG), в якій було визначено, що провайдери наділені обов’язком не 

тільки припиняти існуючі порушення інтелектуальних прав, а й зробити всі 

необхідні дії для неповторення такого порушення в майбутньому.  
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Також Суд звернув увагу на необхідність дотримання положень ст. 15 (1) 

Директиви ЄС 2000/31 / EC про деякі правові аспекти послуг інформаційного 

суспільства, згідно яких на внутрішньому ринку керівні органи країн Євросоюзу не 

повинні покладати на інтернет-провайдерів обов'язки вести загальний моніторинг 

даних, які клієнти пересилають один одному. Суд звернув увагу і на ст. 17 (2) Хартії 

основних прав Євросоюзу (Charter of Fundamental Rights of the European Union), 

згідно якої «інтелектуальна власність повинна бути захищена». 

Тим не менш, Суд визнав, що вимога до інтернет-провайдерів про 

встановлення відповідної системи моніторингу навіть із метою запобігання 

незаконного використання прав на об'єкти інтелектуальної власності являє собою 

порушення балансу прав власників інтелектуальної власності та прав інтернет-

провайдерів на вільне веденню бізнесу. Також таке впровадження змушує останніх 

нести великі витрати по створенню відповідної системи. 

Також із постанови Суду слідує, що відповідна система фільтрації матеріалів, 

які завантажуються на веб-сайти, серйозно порушить наступні права користувачів 

Мережі: 

 право на збереження конфіденційності їх персональних даних, адже 

потребує постійного збору IP-адрес порушників (ст. 8 Хартії),  

 право на вільну передачу та отримання інформації (ст. 11 Хартії). 

Тим не менш, Суд задовольнив позов SABAM частково, зобов’язавши 

інтернет-провайдера закрити доступ до відповідного веб-сайту із піратським 

контентом [193]. 

Не менш цікавим є і рішення у справі Google Inc. v. Mario Costeja Gonzalez. 

Європейський суд у Люксембурзі зобов'язав веб-сайт пошуку Google редагувати 

деякі результати пошуку за запитом користувачів. Така система отримала назву 

«Право бути забутим». Суть рішення Суду полягає у тому, що посилання на 

застарілу інформацію, або таку що не відповідає дійсності, мають бути видалені за 
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запитом звичайних громадян. Справа взяла свій початок із позову громадянина 

Іспанії, який звернувся у вищу судову інстанцію ЄС зі скаргою на те, що інформація 

про арешт його будинку, розміщена в 1998 р. у газеті La Vanguardia, яка із плином 

часу все ще з'являється при пошуковому запиті в Google, є ні чим іншим, як 

порушенням його права на конфіденційність [190].  

Доречі, у ЄС нормативний акт, який регулює поводження із персональними 

даними, був прийнятий у 1995 р. Він вказує на те, що будь-які дані, які стосуються 

певної особи, або такі, за якими можна встановити особистість людини, можуть 

бути оброблені тільки за її персональної згоди. Закон був прийнятий задовго до 

того, як більшість громадян Європи підключилися до Мережі і відкрили для себе 

веб-сайти, а тому 25 січня 2012 р. Єврокомісія внесла на розгляд новий 

законопроект щодо захисту персональних даних (англ. General Data Protection 

Regulation). 

Це знаковий документ, який матиме далекосяжні наслідки і безпосередньо 

стосуватиметься інтересів величезного кола користувачів Мережі. Прийняття даного 

закону призначене на початок 2015 р. Основним девізом документу став такий: 

«Особисті дані належать особистості». 

Реформа заснована на наступних принципах: 

 Прозорість – політика безпеки повинна бути ясною і зазначена 

зрозумілою і простою мовою, тобто громадяни мають знати, яким чином 

їх персональна інформація оброблюється.  

 Згода користувача, явна та пряма, яка має бути отримана для 

використання персональних даних. 

 Мобільність – персональна інформація є власністю користувача, а тому 

він може у будь-який час забрати свої дані у одного постачальника послуг 

і передати їх іншому.  
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 Відповідні організації зобов'язані на протязі 24 годин повідомити 

користувача про виникнення проблем, які пов'язані із безпекою їх 

особистих даних. 

 «Право бути забутим» – якщо користувач хоче відмовитися від послуг 

сервісу і забрати свої дані, він має на це повне право. Тому у нього є 

можливість стерти дані, які були надані  веб-сайту раніше. 

Одним із найбільш обговорюваних формулювань законопроекту як раз і стало 

зазначене у попередній справі «право бути забутим». Його противники вказують на 

те, що воно суперечить поняттям свободи слова та вільного доступу до інформації, а 

отже, є цензурою. Прихильники ж вказують на право недоторканності приватного 

життя.  

Законопроект передбачає наступні критерії, кожен із яких дозволить 

користувачу вимагати видалення даних, якщо: 

1. така інформація більше не потрібна її держателю;  

2. особа відкликає свою згоду на обробку даних;  

3. особу не влаштовують цілі обробки даних;  

4. дані обробляються із порушеннями закону. 

Наразі даний законопроект готується до прийняття [70, с. 20-23]  

Потребує згадування і нова Директива 2014/26 / ЕС від 26.02.2014 р., яка 

вступила в силу 9 квітня 2014 р. про колективне управління авторськими та 

суміжними правами і мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори в 

цілях онлайнового використання на внутрішньому ринку (англ. Directive on 

collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of 

rights in musical works for online use in the internal market). 

Так, п. 2 ст. 1 Директиви зазначає, що для поширення контенту, який 

охороняється авторськими і суміжними правами, а також для призначених для цього 
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сервісів (веб-сайтів) потрібне отримання ліцензій у власників відповідних прав, 

таких як автори, виконавці, продюсери та видавці. 

Взагалі, згідно документу, комплекс запропонованих Європейською Комісією 

заходів, у кінцевому підсумку, має призвести до створення єдиного цифрового 

ринку, поглибленню економічної та соціальної інтеграції ЄС та стабільного 

економічного зростання за рахунок використання переваг цифрових технологій.  

Директивою також підкреслюється, що в епоху Мережі необхідне створення 

організацій колективного управління правами (ОКУ), що сприятиме формуванню 

транснаціональних загальносоюзних моделей ліцензування інтелектуальної 

власності. У Директиві 2014/26 / ЄС прописані такі функції ОКУ:  

 надання ліцензій користувачам розміщеного на веб-сайті контенту, який 

міститься в репертуарі організацій колективного управління правами;  

 збір і розподіл винагороди за використання охоронюваних творів між 

правовласниками, які передали ОКУ повноваження на представлення 

своїх майнових інтересів;  

 моніторинг цільового використання ліцензійних прав;  

 представлення інтересів правовласників у судових та інших інстанціях. 

Детально проаналізувавши даний нормативний акт, можна говорити про дві 

основні мети, які переслідує його прийняття:  

1. підвищення прозорості та ефективності функціонування організацій 

колективного управління;  

2. спрощення транскордонного ліцензування при використанні музичних 

творів в Інтернеті [9, с. 73-84]. 

На думку автора дослідження, потребує згадування рішення Суду Євросоюзу 

від 5 липня 2012 р. у справі C-49/11, яке уточнює порядок інформування споживачів 

за дистанційними договорами (наприклад, при покупці товару в онлайн-магазині). 
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Загальною практикою вважається надання продавцями товарів споживачам певних 

відомостей, необхідних для захисту інтересів останніх. Особливо це актуально при 

здійсненні онлайн-покупках, коли покупець при укладанні договору не бачить ні 

сам товар, ні продавця.  

У ЄС перелік необхідної інформації, яка має бути надана до укладення 

контракту, закріплений у ст. 4-5 Директиви 97/7 / EC від 20 травня 1997 р. про 

правову охорону споживачів щодо дистанційних контрактів, і передбачає надання 

таких даних: відомості, що ідентифікують постачальника, основні характеристики 

товару, його вартість із усіма податками, вартість доставки за її необхідності, 

варіанти оплати, інформація про існування права відмовитися від контракту, термін 

дії пропозиції або ціни тощо. 

Право споживача на відмову від контракту рідко є вигідним для продавця, що 

провокує останнього до спроби замовчити таку інформацію або ускладнити її 

отримання. Саме в зв'язку із цим правом і порядком повідомлення споживача про 

його існування винесене розглянуте рішення Суду Євросоюзу. 

У вказаній справі, компанія Content Services Ltd, яка надає онлайн-послуги 

задля уникнення наслідків відмови споживачів від контрактів, застосувала наступну 

схему роботи. При реєстрації на веб-сайті компанії потенційні клієнти мали, шляхом 

проставлення відмітки у спеціальному вікні, приймати загальні умови роботи 

постачальника. Ці загальні умови передбачали, крім іншого, добровільну відмову 

споживача від свого права відмовитися від контракту.  

У той же час, так як право ЄС забороняє таку відмову, продавець зберіг 

інформацію про нього на своєму веб-сайті. Але в розділі із загальними умовами 

роботи містилася лише гіперпосилання на іншу сторінку, так що не всі споживачі 

були реально повідомлені про відповідне право. Орган із захисту прав споживачів 

Австралії розпізнав у цьому порушення закону і звернувся до суду, який, в свою 

чергу, направив преюдиціальний запит до Суду ЄС. 
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Суд звернув увагу на формулювання, які зазначені у Директиві: споживач 

«отримує» інформацію або вона йому «надається». Тобто від постачальника 

вимагаються активні дії щодо повідомлення користувача про належне йому право 

відмови навіть у разі своєї пасивної поведінки. А отже гіперпосилання на сторінку 

сайту не може вважатися достатнім для визнання продавця таким, що виконав свій 

обов'язок. 

Також він зазначив, що посилання на веб-сайті, який може бути змінений у 

будь-який момент, не є носієм тривалого користування. Хоча вказана вище 

Директива не розкриває цього терміна, але в ряді інших Директив він тлумачиться 

одноманітно. До носіїв тривалого користування відноситься «будь-який інструмент, 

що дозволяє споживачеві зберігати адресовану особисто йому інформацію 

способом, що допускає подальші посилання на цю інформацію протягом періоду 

часу, відповідного призначенню інформації, і що забезпечує відтворення 

збережених відомостей в незмінному вигляді». Виходячи із зазначеного можна 

зробити висновок, що сучасні електронні носії цілком можуть замінювати паперову 

форму, якщо вони володіють функціональністю паперових носіїв. Звичайні 

гіперпосилання на веб-сайт постачальника до них не належать [191]. 

Питання доменного імені, як складової частини веб-сайту, також не раз 

підіймалося в практиці Суду ЄС. Так, 11 липня 2013 р. він виніс цікаве рішення у 

справі С-657/11 (Belgian Electronic Sorting Technology NV v Bert Peelaers), яким 

постановив, що домен веб-сайту і метатеги можуть бути визнані формою 

неналежної реклами, якщо вони включають чужі торгові найменування або назву 

продукції, так як надають споживачам недостовірне уявлення про діяльність 

власника веб-сайту.  

Позивач звинуватив другу сторону, яка була започаткована колишнім 

співробітником першої, у несумлінному використанні найменування компанії і назв 

її продукції для просування товарів. В доменне ім'я свого веб-сайту відповідач 

включив абревіатуру найменування позивача: «www.bestlasersorter.com», також 

використавши її для метатегів на своєму сайті.  Це призвело до того, що веб-ресурс 
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відповідача у пошуку за ключовими словами в системі Google піднявся на друге 

місце в пошукових результатах. Позивач побачив в цьому слідство неправомірного 

використання своїх позначень. Оскільки товарний знак позивача тільки но був 

поданий на реєстрацію, він спробував обґрунтувати свої вимоги законодавством про 

рекламу.  

Національний суд направив до Суду ЄС преюдиціальний запит: чи 

включається реєстрація та використання доменного імені, а також використання 

метатегів на веб-сайті в поняття «реклама», згідно Директив ЄС 84/450 / ЄEC і 

2006/114 / ЄC про порівняльну і таку, що вводить в оману рекламу, на що останній 

дав такі роз’яснення. Згідно із Директивами, реклама – це повідомлення відомостей 

у будь-якій формі, щоб створити уявлення щодо торгівлі, бізнесу в цілях просування 

товарів або послуг.  

Факт реєстрації домену не свідчить сам по собі про намір  власника створити 

під цим найменуванням веб-сайт або що він буде відомий користувачам. 

Відповідно, подібний  акт не є рекламою, адже не спричиняє вплив на споживачів, а 

значить, і не порушує відповідне законодавство. Суд зазначив, що така реєстрація 

може бути визнана не більше ніж «обмеженням комунікаційних можливостей 

конкурента» із доведення інформації до споживачів. 

Використання домену, в залежності від обставин, може стати формою 

репрезентації, тобто мати характер реклами, а отже і справити вплив на споживачів. 

Суд підкреслив, що залучення уваги покупців можливо не тільки шляхом 

адміністрування самого веб-сайту, але і за допомогою «використання ретельно 

підібраного доменного імені, призначеного спонукати якомога більшу кількість 

інтернет-користувачів відвідати веб-ресурс і зацікавити пропозицією». Оскільки 

відповідач розмістив під спірним доменним ім'ям веб-сайт, ідентичний своєму 

звичайному комерційному веб-сайту, що містить рекламну інформацію про 

компанію та товари, таке використання домену є повідомленням відомостей, що 

формує уявлення споживачів. 
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Суд також зазначив, що розміщення назв чужих товарів і акроніма торгового 

найменування в метаданих веб-сайту у якості ключових метатегів, впливає на 

обробку даних веб-сайту механізмами пошукових систем, тим самим впливаючи на 

місце веб-ресурсу у пошукових системах. Таким чином, природний результат 

пошукового запиту спотворюється штучними пристосуваннями.  

Слід пояснити дане висловлювання. Так, веб-сайт із подібними метатегами, 

зазвичай розташовується на другій позиції, безпосередньо після веб-ресурсу із 

оригінальними назвами. А це, в свою чергу, дає впевненість користувачу, що товар, 

який його цікавить, реалізується саме на даному веб-сайті. А отже, Суд розцінив 

такі метатеги як ще одну форму репрезентації і заперечив проти доводів відповідача, 

що дані теги не є варіантом рекламування, адже їх не видно споживачу, а лише 

пошуковим системам [192]. 

Можна зробити загальний висновок, проаналізувавши судову практику ЄС із 

питань, що виникають у зв’язку із веб-сайтами. Так, загальним правилом є захист 

усіма доступними способами прав споживача-користувача веб-сайту, це стосується 

рівною мірою як купівлі товарів в Інтернеті і ведення в ньому бізнесу, так і права не 

бути згадуваним в «вебі».  

У якості висновку можна зазначити, що правове регулювання відносин щодо 

веб-сайту в ЄС у порівнянні із ВОІВ є більш врегульованим та відповідним 

сучасним реаліям.  

Автор погоджується із положеннями актів Ради Європи, особливо в частині 

необхідності створення організацій колективного управління правами, адже такий 

захід допоможе сформувати єдину модель ліцензування інтелектуальної власності. 

Особливо прогресивним вважається встановлення «права бути забутим», адже будь-

який користувач, як людина і громадянин має право на особисте життя, без його 

висвітлення в найбільш доступному джерелі інформації – Мережі. 

Варто зазначити, що прагнення України до інтеграції з ЄС може справити 

чималий вплив на розвиток правового регулювання зазначеної сфери, а отже і 
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зробити законодавство нашої країни більш правоздатним, усунути існуючі 

прогалини, а також сприяти розвитку українського інформаційного суспільства 

вищого рівня. 
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Висновки до розділу 3 

Регламентація відносин, що виникають у звязку із використанням веб-сайтів 

на міжнародному рівні, забезпечується нормами правових документів ВОІВ та ЄС. 

«Інтернет-договори» ВОІВ, хоча і не забезпечують достатнє регулювання відносин 

щодо веб-сайтів, стали відправною точкою формування міжнародного 

законодавства про інтелектуальну власність в Інтернеті. І саме на основі їх сьогодні 

Євросоюз розробляє своє Директиви із питань інтернет-права. Сучасні правові акти 

ЄС з даного питання стають прикладом для формування законодавства інших 

держав. 

Так, наведені у цьому розділі приклади справ, що слухалися в суді ЄС 

(зокрема у справах Belgian Electronic Sorting Technology NV v Bert Peelaers, Content 

Services Ltd v Bundesarbeitskammer) доводять, що Євросоюз активно протидіє актам 

недобросовісної конкуренції та нечесного ведення бізнесу в Мережі, а справа Google 

Inc. v. Mario Costeja Gonzalez – про захист права громадянина на конфіденційність 

його особистого життя, що безсумнівно відповідає основоположним засадам 

Європейської Конвенції з Прав Людини. 

Важливим для створення якісного захисту доменних імен як невід’ємної 

частини веб-сайтів, без якої той не зможе існувати в Мережі було розроблення і 

втілення в життя Єдиної Політики Розгляду Спорів про доменні імена і Правила до 

неї. 

Аналіз міжнародно-правових актів, укладених в рамках діяльності ВОІВ та ЄС 

дає підстави стверджувати, що система контролю за захистом прав учасників 

відносин щодо веб-ресурсів, безперечно довела не лише своє право на існування, а й 

виняткову важливість. Співпраця держав із відповідних питань має вплинути на 

створення відповідних органів регулювання таких відносин, а зрештою і стати 

каталізатором подальшої уніфікації відповідного законодавства. Тим не менш 

інформаційний простір знаходиться у постійному розвитку, а отже потребує більш 
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детального регулювання і створення єдиної уніфікованої системи регулювання 

відповідних взаємин. 

Автор вбачає необхідним для України перейняти досвід ЄС у регулюванні 

інтернет-відносин. Доцільною буде фіксація у національному законодавстві «права 

бути забутим», адже будь-який користувач, як людина і громадянин має право на 

особисте життя, без його висвітлення в найбільш доступному джерелі інформації – 

Мережі.  

Слід також нормативно закріпити можливість користувачів здійснювати 

контроль за контентом, до якого мають доступ їхні діти.  

Основні результати дослідження, наведені у цьому розділі, викладено у 

публікаціях автора [211, 218]. 
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РОЗДІЛ 4. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ВЕБ-САЙТ ТА ЗАХИСТ 

ВІДПОВІДНИХ ПРАВ 

4.1. Договір про передачу прав на веб-сайт 

Як відомо, сьогодні кожна поважаюча себе організація має своє 

«представництво» в мережі Інтернет – у вигляді веб-сайту, на якому розміщені 

важливі дані про неї, типу інформації про рід діяльності, реквізити тощо. 

Загальновідомо, що на його розробку витрачається чимало зусиль і не менше 

коштів, а тому питання про захист прав власника інтернет-сайту сьогодні є вельми 

актуальним. 

Веб-сайт, як вже зазначалося, є складним об'єктом виняткових прав. Він 

об'єднує в собі об'єкти авторських, суміжних, патентних прав, а також має 

відповідне доменне ім’я, що може бути віднесене до засобів індивідуалізації, і, 

зрештою, стати торговельною маркою. Весь цей перелік прав потребує захисту і 

якісної регламентації, а отже необхідно приділити особливу увагу договору на 

створення веб-сайту.  

Іноді вид такого договору викликає суперечки. Деякі юристи вважають його 

договором підряду (наприклад, білоруські правознавці М. Новицька [158, с. 39] та 

М. Ніколаєв [157, c. 37]. Так, М. Новицька підтримувала М. Ніколаєва і зазначала 

наступне: «На практиці, як правило, сторони складають до договору на розробку 

веб-сайту технічне завдання, в якому дається опис структури, системи оновлення 

веб-сайту, а в самому договорі вказуються терміни його створення, етапи робіт, 

порядок представлення їх результату, умови оплати... При настанні термінів здачі 

виконавець представляє замовнику результат виконаних робіт, виражений в 

об'єктивній формі. Замовник оцінює, наскільки результат відповідає чи не 

відповідає технічним завданням. У даній ситуації ці відносини регулюються 

нормами про підряд».  
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Схожої думки був і російський автор В. Калятин [82, c. 96]. А от деякі 

правознавці, як наприклад юрист із Білорусії О. Любич, наполягають на тому, що 

«відносини з приводу створення веб-сайту мають регулюватися авторським 

договором, оскільки веб-сайт – це об'єкт інтелектуальної власності» [154, с.20]. 

Тим не менш, на думку автора дисертаційного дослідження, так як у Розділі І 

даного дослідження було зазначено, що веб-сайт повністю та його окремі частини 

охороняються авторським правом, то і договір про створення веб-сайту має бути 

відповідним. 

Питання авторського договору на розробку веб-сайту може бути розглянуто у 

трьох аспектах: 

1. Автор, тобто фізична особа, творчою працею якої створено твір, є 

працівником організації. Згідно п. 2 ст. 20 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» (далі – Закон) виключне право на використання такого твору 

належить особі, з якою автор перебуває у трудових відносинах (роботодавцю), якщо 

інше не передбачено договором. Тобто, навіть у разі, якщо  трудовий договір не 

містить положень щодо приналежності сторонам виняткових прав на твори, які 

можливо будуть створені працівником надалі, вони переходять до роботодавця. Слід 

розуміти, що роботодавець набуває лише майнові права, в той час як особисті 

немайнові – все одно належать автору, адже, як було зазначено у Розділі І даного 

дисертаційного дослідження, відчуження їх неможливе (ст. 10 Закону). Отже автор, 

згідно п. 1 ст. 13 може вимагати зазначення його авторства у зв'язку із 

використанням твору, але це може бути не досить прийнятно, коли мова йде про 

веб-сайт, наприклад у разі його бажання створення на ресурсі відповідного банеру, в 

якому буде зазначено його ім'я. А отже, замовнику при укладенні трудового 

договору варто зазначити, що автор, тобто працівник, дає згоду на використання 

створеного ним у порядку виконання трудового завдання твору без зазначення його 

імені. 
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2. Автор не є працівником організації, а сам твір (веб-сайт) ще не створено. 

Даний випадок потребує укладення авторського договору замовлення на створення 

відповідного веб-сайту. Такий вид авторського договору передбачає, що автор 

зобов'язується створити веб-сайт відповідно до умов договору і передати його 

замовникові [160, с.43]. Замовнику слід при укладенні договору якомога точніше 

описати майбутній веб-сайт, в іншому випадку угоду можна буде визнати 

недійсною, адже предметом авторського договору не можуть бути права на 

використання творів, які автор може створити в майбутньому (ст. 30 Закону). Отже, 

бажано прописати у договорі такі умови: швидкість завантаження веб-сайту, умови 

проведення діагностики, питання його працездатності, технічні ефекти, доступ до 

нього тощо [82, с. 102]. Замовникові варто представити виконавцю технічне 

завдання, узгодити його (про що слід зробити відповідний напис уповноваженими 

особами). Одним із найважливіших положень договору є перелік майнових прав, що 

передаються замовникові, адже згідно п. 5 ст. 29 Закону усі права на використання 

твору, не передані за авторським договором, зберігаються за автором. Найбільш 

вдалим рішенням, на думку автора дослідження, є перерахування усіх майнових 

прав, перерахованих у ст. 14 Закону. Не зайвим буде і зазначення, що така передача 

виключних прав здійснюється на весь термін їх дії, а отже виконавець в даному 

випадку не може надалі передавати права іншим особам на створений ним веб-сайт. 

3. Автор не є працівником організації, а сам веб-сайт уже створено. У такому 

випадку необхідно укласти авторський договір про передачу виключних чи 

невиключних прав [141].  

Так, згідно пп. 3, 4 Закону договір про передачу виключного права на 

використання твору передбачає, що  власник авторського права передає іншій 

(тільки одній) особі право використовувати твір певним способом, а також передає 

право дозволяти або забороняти використання цього твору іншим особам. За 

автором залишаються лише особисті немайнові права. 

Договір про передачу невиключного права на використання твору 

передбачає, що власник авторського права на твір передає іншій особі право 
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використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за 

особою, яка передає невиключне право, зберігається право на використання твору і 

на передачу невиключного права на використання твору іншим особам. 

Замовникові варто звернути увагу на такі фактори: 

1. Обсяг прав, що переходять. Цей пункт є важливим, адже зараз поширена 

практика створення веб-сайту за макетом (т.зв. «шаблон») розробленим 

виконавцем, і який він може використовувати і при створенні веб-ресурсу для 

іншого замовника. Це може призвести до того, що дві організації-конкурентки 

замовлять створення веб-сайту у одного і того ж виконавця, а він їм надасть 

два абсолютно ідентичних твори. Задля недопущення такої ситуації варто 

укласти договір про передачу виняткових прав на використання твору.  

2. Строк передачі прав. Відсутність у договорі такого пункту не тягне за собою 

його нікчемність, але його зазначення буде зовсім не зайвим. Можливо 

вказати у договорі про перехід всіх майнових прав на весь термін дії 

авторського права. 

3. Розмір винагороди та (або) порядок визначення такого розміру за кожен 

спосіб використання твору, порядок і терміни його виплати. Згідно п. 5 ст. 14 

винагорода може здійснюватися:  

 у вигляді одноразового платежу (одноразова винагорода),  

 у формі відрахувань (відсотків) за кожний проданий примірник чи 

кожне використання твору,  

 складатися із змішаних платежів. 

Ст. 30 Закону говорить, що авторський договір вважається укладеним, якщо 

між сторонами досягнуто угоди щодо всіх суттєвих його умов (спосіб використання, 

розмір і порядок виплати винагороди, термін дії договору та використання твору 

тощо). 
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Отже компаніям, які бажають мати свій веб-сайт, слід приділити особливу 

увагу питанню переходу до неї майнових прав, а інакше судовий захист може 

виявитися скрутним. 

Взагалі, особами, які можуть передавати економічні авторські права за 

авторським договором є автори та інші правовласники:  

1. автори, у разі, якщо дані права не були попередньо передані ними третім 

особам на виняткових підставах. У разі співавторства (тобто створення веб-

сайту спільною працею кількох осіб) виникає потреба укладення окремих 

авторських договорів із кожним співавтором або єдиного договора із всіма. 

Ст. 13 Закону передбачає, що якщо твір співавторів утворює одне нерозривне 

ціле, то жоден із співавторів не може без достатніх на таке підстав забороняти 

використання твору. Але не слід вважати, що даний твір може бути 

використано на підставі договору тільки із одним із співавторів. У разі будь-

яких суперечок вони повинні бути вирішені у судовому порядку. Замовникові 

розробки веб-сайту також слід звернути увагу на те, що згідно п. 2 ст. 13 

Закону, якщо твір, створений у співавторстві, складається із частин, які є 

самостійними, то кожен із співавторів може розпоряджатися створеною ним 

частиною за власним розсудом, а отже необхідно передбачити відповідні 

положення у авторському договорі. 

2. спадкоємці розробників веб-сайту, якщо, як і у випадку авторів вказані права 

не були передані раніше іншим особам. Згідно ст. 66 Закону України про 

Нотаріат на майно, що переходить у спадщину, нотаріусом за місцем її 

відкриття видається відповідне свідоцтво про право на спадщину. У такому 

документі зазвичай прямо передбачено, що до нащадків переходять певні 

майнові авторські права на твори автора (всі або деякі), або що до них 

переходить уся спадщина разом із авторськими правами. Якщо ж між 

нащадками спадщина не була поділена, то у зазначеному документі буде 

вказівка на перехід права на її частину. Також як і в разі співавторства, при 



 159 

наявності кількох спадкоємців-власників відповідних майнових авторських 

прав, замовнику необхідно укласти договір із кожним з них. 

3. інші правовласники. Ними можуть бути фізичні та юридичні особи, якім 

належать права на основі авторського договору щодо таких. Іноді бувають й 

інші підстави, окрім угоди, наприклад, якщо був укладений трудовий договір. 

Слід зазначити, що якщо замовник хоче придбати відповідні права у даної 

категорії осіб, йому перш за все варто детально проаналізувати підстави, за 

якими вказані особи отримали такі права у володіння. Так, найчастіше дана 

ситуація виникає у наступних випадках: 

- має місце прямий договір із автором;  

- є наявними кілька договорів, за якими була здійснена передача 

відповідних прав (починаючи із автора і закінчуючи кінцевим 

правовласником). 

 Так, щодо останнього випадку, то замовникові варто дослідити весь ланцюжок 

договорів, а також упевнитися в тому, що вони містять повноваження на подальшу 

передачу відповідних прав, які отримані від попереднього правовласника [141]. 

Також слід розуміти, що кожна наступна передача майнових авторських прав за 

ліцензійним договором не може мати більший об’єм ніж у попередньої. Даний 

вислів можна проілюструвати таким прикладом: якщо попередній авторський 

договір містив положення про те, що територією його дії відносно певних прав є 

Україна, то і за наступною угодою щодо тих же самих прав вона не може бути 

розширена. Аналогічним прикладом є і випадок із передачею майнових прав на 

відтворення твору шляхом його запису в пам'ять ЕОМ та повідомленням до 

загального відома по кабелю. В даному випадку відповідне творіння можливо 

використовувати лише у частині відтворення шляхом запису в пам'ять комп’ютеру 

та його повідомлення по кабелю. 

 Взагалі кожен договір, згідно ст. 638 Цивільного кодексу України вважається 

укладеним, якщо його сторони у належній формі досягли згоди щодо всіх його 
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істотних умов, які визначаються законодавством або є необхідними при укладенні 

договорів певного виду. У випадку із договором про створення веб-сайту, тобто 

авторським договором замовлення, п. 2. ст. 33 Закону передбачає наявність згоди 

сторін із таким істотними умовами, як строк дії договору, спосіб використання 

твору, територія, на яку поширюватиметься право, що передається, розмір і порядок 

виплати авторської винагороди тощо. 

Щодо строку дії договору, то зазвичай він дорівнює усьому терміну дії 

авторського права на твір, який, згідно ст. 28 Закону, складає 70 років із дня смерті 

автора або останнього із співавторів. При цьому не слід забувати про положення ст. 

14, згідно якого особисті  немайнові права автора охороняються безстроково.  

Якщо ж мова йде про ліцензійний договір із автором, то згідно ст. 1110 ЦК 

України за відсутності відповідної умови він вважається укладеним на термін, що 

залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений 

об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п’ять років. Сторона 

може не пізніше ніж за шість місяців до спливу зазначеного п’ятирічного терміну 

письмово повідомити опонента про відмову від договору. В іншому випадку договір 

буде вважатися подовженим на невизначений час [12, c. 356].  

Під умовою про територію передбачається та, на яку поширюються 

повноваження щодо використанню твору. В якості такої можна вказати територію 

певної держави або декількох країн, або навіть усього світу. Якщо ж дана умова 

відсутня, то застосовується положення ст. 1109 ЦК України, згідно якого дія 

договору поширюється на територію України. 

Щодо умови про розмір та порядок виплати авторської винагороди, то 

відповідно до п. 2 ст. 33 Закону авторська винагорода можлива шляхом виплати 

відсотків від доходу із використання твору або фіксованої суми тощо. Її мінімальні 

ставки встановлюються Кабінетом Міністрів України у Постанові «Про 

затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів 

авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72. Іноді авторський 
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договір замовлення може містити положення про необхідність виплати автору 

авансу, який буде вважатися частиною авторської винагороди [176]. 

На думку автора дисертаційного дослідження окрім перерахованих умов, слід 

передбачити також і деякі інші. При укладенні авторського договору замовник 

повинен пам’ятати, що всі права на використання твору, які не були прямо передані 

згідно авторського договору, вважаються не переданими.  

А тому заявникові слід зауважити у договорі хоча б мінімальний перелік 

майнових прав на веб-сайт, які будуть передані, і спосіб їх використання. На думку 

автора дослідження угода між сторонами має містити положення щодо: 

- відтворення твору – шляхом його запису в пам’ять ЕОМ;  

- повідомлення твору для загального відома по кабелю, дротам чи за 

допомогою інших аналогічних засобів. 

Третьою бажаною умовою є визначення характеру економічних авторських 

прав, які передаються за авторським договором. Як вже зазначалося, права, які 

перераховані у ст. 15 Закону, за згодою сторін можуть мати винятковий або 

невинятковий характер. Права слід вважати такими, що є невинятковими, якщо в 

договорі прямо не передбачено інше. 

Іноді сторони  також передбачають у авторському договорі право на подальшу 

передачу майнових авторських прав особою, якій права були передані. За 

відсутності такої прямої вказівки правонаступник за авторським договором не має 

права здійснювати подальшу передачу майнових авторських прав. 

Взагалі сторони за необхідності можуть передбачити в авторському договорі 

будь-яку умову, що не суперечить чинному законодавству.  

Слід мати на увазі, що виключні майнові права автором можуть передаватися 

як на всі способи використання твору, так і на окремі з них. В такому випадку 

опоненти можуть узгодити різні строки використання веб-сайту (або його окремих 

елементів) та різну територію дії договору. 
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Щодо форми авторського договору, то згідно ст. 33 Закону вона є письмовою. 

В усній формі може укладатися лише договір про використання твору у періодичних 

виданнях, що, звісно, не можливо вчинити щодо веб-сайту. Відсутність письмової 

форми робить неможливим доведення переходу майнових авторських прав. Закон не 

передбачає обов'язку нотаріально завірити  авторський договір: проста письмова 

форма є достатньою підставою для визнання договору таким, що є укладеним. 

Кожен авторський договір, наділяючи сторони відповідними правами, також і 

покладає на них певні обов’язки, адже є взаємним. Чинне законодавство не містить 

положень про зміст обов’язків сторін за договором замовлення веб-сайту, але 

зазвичай такий договір передбачає наступні. 

Автор зобов'язується:  

 створити веб-сайт відповідно до вимог Замовника, що виражені у 

відповідних технічних завданнях;  

 особистою творчою працею, без залучення третіх осіб (або із залученням) 

створити оригінальні твори, без порушення прав третіх осіб, незаконних 

запозичень і плагіату;  

 створити веб-сайт (його елементи) в терміни, вказані у договорі; 

 по запитам Замовника інформувати його про перебіг роботи над веб-

сайтом;  

 не використовувати при створенні веб-сайту творів раніше створених 

Автором для третіх осіб; 

 передати Замовникові виключні права на веб-сайт у повному обсязі (або у 

певній частині);  

 передати у власність Замовника матеріальні носії, в яких виражено веб-

сайт, у вигляді та порядку, встановлених у технічному завданні. 
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Натомість замовник зобов'язується:  

 передавати автору технічне завдання в письмовому вигляді;  

 надати Автору всю інформацію, необхідну для виконання договору по 

Акту прийому-передачі вихідних матеріалів;  

 виплатити Автору винагороду у розмірі, порядку та на умовах, 

передбачених договором. 

Варто також передбачити й безстрокові умови про збереження автором у 

таємниці конфіденційної інформації, яка стала йому відома у результаті укладення 

такого договору. Згідно ст. 7 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» 

конфіденційною вважається статистична інформація, яка належить до інформації із 

обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні 

окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до 

погоджених з ним умов. 

Слід зауважити, що не вважається такою інформація, яка:  

 вже відома або мається у сторони на момент її передачі;  

 стала відомою стороні-отримувачу після її передачі, при цьому їй не було 

відомо про порушення зобов'язань із нерозголошення відповідної 

інформації; 

 стає загальновідомою у момент передачі або після нього і до якої доступ 

був наданий першою стороною третім особам без обмежень;  

 стала загальновідомою іншим чином, не з вини або недогляду і не в 

результаті порушення умов відповідного договору;  

 була передана без зобов'язання про збереження конфіденційності. 

Включення таких положень про обов’язки допоможе убезпечити кожну із 

сторін [17, c. 314]. 
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Як і будь-який інший договір, авторський може бути припинений, розірваний 

тощо. Згідно статті 651 ЦК України, якщо інше не передбачено у законодавстві, 

розірвання можливе тільки за згодою сторін.  

За вимогою однієї із них також може мати місце розірвання за рішенням суду, 

але лише за наявності істотного порушення умов договору іншою стороною. Так, у 

п. 2 вказаної статті зазначено, що істотним слід вважати порушення яке призвело до 

того, що постраждала сторона внаслідок нього значною мірою позбавляється того, 

на що очікувала при укладенні договору.  

Також, згідно п. 3 ст. 651 сторони можуть передбачити у договорі право на 

одноособову відмову, що також буде вважатися достатньої умовою для розірвання. 

Підставою для припинення дії авторського договору також вважається: 

 закінчення терміну його дії; 

 смерть автора, а також ліквідація юридичної особи, що є стороною 

договору; 

 неможливість виконання умов, викликана діями непередбаченої сили. 

Не слід забувати і про можливість внесення змін до договору, що буде 

вважатися новацією, що також є способом припинення зобов’язання. 

Щодо судової практики з питань авторського договору на розробку веб-сайтів, 

то вона є досить чисельною, особливо в Російській Федерації. Так, можна згадати 

справу № А63-11499/2012, у якій ВАТ «Готель П'ятигорськ» та ЗАТ «ЛІРА» 

звернулися до Арбітражного суду Ставропольського краю із позовною заявою до 

індивідуального підприємця Євдокимова С.Ю. про стягнення на 40 тис. руб. авансу і 

майже 3 тис. руб. відсотків за користування чужими грошовими коштами, на 

користь ЗАТ «ЛІРА» 20 000 руб. авансового платежу та 1466 руб. 67 коп. відсотків 

за користування чужими грошовими коштами, у зв'язку із невиконанням умов 

договору авторського замовлення веб-сайту компанії від 10.05.2011.  
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Відповідач, за договором, мав розробити і передати позивачам веб-сайти 

готельного комплексу: готелі «Південна», «П'ятигорськ» і «Кавказ». Суд же 

встановив, що не підлягає задоволенню вимога про повернення невідпрацьованих 

коштів передплати без заяви щодо розірвання договору, адже за його чинності 

відповідач зберігає за собою обов'язок виконання його умов, а отже сума авансу не 

становить факту безпідставного збагачення. 

Позивачі подали апеляційну скаргу, посилаючись на необґрунтованість 

рішення суду у зв’язку із невірним застосуванням норм матеріального права. Свою 

вимогу вони обґрунтували тим, що діючи добросовісно, виконали договірні 

зобов'язання шляхом внесення передоплати, а відповідач не виконав оплачену 

роботу у зазначений в договорі термін. 

Посилаючись на неналежне виконання підприємцем зобов'язань за договором, 

позивачі звернулися до суду із позовними вимогами, які ґрунтуються на нормах ст. 

1288 – 1290 ЦК РФ. При цьому на думку позивачів, вимогу про повернення 

грошових коштів слід розглядати як односторонню відмову від договору 

авторського замовлення. 

Дослідивши всі докази і обставини, суд дійшов висновку, що відповідач 

роботи виконав, а одностороння відмова від виконання зобов'язання, згідно ст. 310 

ГК РФ неправомірна, а отже вимога позивачів про повернення авансу задоволенню 

не підлягає.  Загалом, для винесення рішення, Апеляційний суд керувався статтями 

268, 269, 271 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації і залишив 

апеляційну скаргу без задоволення [200]. 

Щодо судової практики України із питань, що стосуються договору на 

створення веб-сайтів, можна зазначити справу, що слухалася в Оболонському 

районному суді Києва у 2011-2012 рр. Справа №2-70/12 стосувалася позову про 

визнання недійсним договору і стягнення збитків.  

Так, Позивач зазначав, що у 2010 р. він із Відповідачем уклали договір на 

розробку та подальше налаштування веб-сайту (домен – www.moredverey.com.ua). 
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Згідно домовленості виконавець мав виконати наступні завдання: створити дизайн 

майбутнього ресурсу, створити шляхом програмування типову веб-сторінку, а також 

адміністративну панель (систему редагування сайту), завдяки якій замовник зміг би 

у майбутньому самостійно вносити зміни у веб-ресурс. Також в обов’язки 

Відповідача входило розміщення веб-сайту у Інтернеті та реєстрація доменного 

імені для нього. Позивач зробив передплату у розмірі 1100 грн. 

У обумовлений час він отримав макет майбутнього електронного ресурсу, а 

згодом і дані, що необхідні для доступу в адміністративну панель, після чого зробив 

остаточний платіж на суму 1000 грн. за створення веб-сайту, також було сплачено 

500 грн за контекстну рекламу. Після цього між сторонами був укладений 

додатковий договір щодо проведення рекламної кампанії для просування веб-сайту 

в Мережі. Відповідач не виконав умови Договору №2 належним чином, а тому 

Позивач запропонував розірвати обидва договори без пред'явлення претензій у 

майбутньому та віддати належний йому об’єкт інтелектуальної власності, що 

включає дані для доступу до панелей управління хостингом, доменом та 

безпосередньо електронним ресурсом через протокол FTP, а також систему 

управління контентом.  

У результаті таких подій виявилося, що доменне ім'я, яке за договором мало 

бути зареєстровано на ім'я Позивача, було зареєстровано на виконавця. А для того, 

щоб зробити перереєстрацію, знадобиться один місяць. Позивач заявив, що в даній 

ситуація мало місце цілеспрямоване введення його в оману щодо виконання пункту 

1.1.9 Договору, який стосувався саме відповідної реєстрації.  

Далі Позивач отримав на електронну пошту повідомлення про те, що дані 

протоколу FTP будуть надані йому лише після відмови від гарантії на об’єкт. Про це 

у Договорі із Відповідачем зазначено не було, а сам виконавець про такі 

застереження не повідомив.  

Позивач також зазначив, що внаслідок втраченого на перереєстрацію 

доменного імені часу він не отримав передбачуваний дохід, адже ресурс не 
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працював в цей період. А отже, він був змушений сплатити додаткові кошти на 

пошук спеціалістів для розроблення нового веб-сайту та його просування у Мережі. 

Через деякий час йому надійшли дані доступу, але виявилось, що об’єкт був 

переданий у вигляді файлів та зображень, а система управління контентом взагалі 

була відсутня, а отже, внесення змін самостійно замовником було неможливе.  

Позивач у своїй позовній заяві посилався на ст. 230 ЦКУ, згідно якої навмисне 

введення в оману щодо обставин із істотним значенням стороною правочину іншої 

сторони є підставою для визнання його недійсним. Він також вказав на отримані 

внаслідок несумлінних дій виконавця особисті душевні страждання, хоча зі свого 

боку він добросовісно виконав свої зобов'язання. Майнова шкода у розмірі 2100 грн. 

також доповнена моральною шкодою, яку замовник оцінив у 3000грн. А отже, 

посилаючись на ст. 216 та 230 ЦК України, він просить суд визнати договір про 

надання послуг недійсним, видалити відповідний об’єкт та стягнути із відповідача 

збитки на вказану суму. 

Тим не менш, Суд у задоволенні позову відмовив, мотивуючи своє рішення 

тим, що позивач не надав жодних доказів того, що відповідач дійсно навмисно ввів 

його в оману з приводу обставин, що мають істотне значення щодо укладення 

договору. А отже немає підстав для визнання такого договору недійсним. Суд, 

виносячи рішення, також керувався статтями 1-11, 60, 88, 169, 212-215 Цивільно-

процесуального Кодексу України [209]. 

Отже, питання закріплення прав на веб-сайт – це проблема, що постає як перед 

кожним власником веб-ресурсу, адже йому слід ретельно проаналізувати наявні 

права та обов’язки і перелічити їх у відповідному договорі із розробником та 

іншими правовласниками, так і перед нормотворцями, завдання яких полягає у 

встановленні спрощеної системи регулювання даних відносин. Наявність дієвого 

правового режиму для веб-сайтів є необхідною умовою для вдалого залучення 

інвестицій в різні інтернет-проекти. 
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Зрозуміло, що створення веб-сайту, як і будь-якого іншого об’єкту 

інтелектуальної власності на замовлення потребує детального врегулювання, а тому 

має бути скоординоване відповідним авторським договором замовлення. Укладення 

інструменту, що містить зазначення всіх прав та обов’язків сторін, буде необхідною 

умовою у врегулюванні відносин даної сфери. 

Незайвими також будуть зміни до українського інтернет-законодавства, серед 

яких створення особливого режиму прав на веб-сайт, який би дозволив придбання і 

одночасну передачу усього набору прав на контент, що розміщений на веб-ресурсі. 

Прогресивним та дієвим буде і надання реєстрації веб-сайту в якості 

комплексу майнових прав. У якості прикладу можна зазначити правове положення 

підприємства як майнового комплексу. 

4.2. Перехід прав на доменне ім’я 

 Як вже було зазначено у попередніх розділах, доменне ім’я, як елемент сайту 

також відноситься до об’єктів інтелектуальної власності, якім має бути надана 

правова охорона. Саме тому потребують зазначення випадки переходу прав на 

домен [95, с. 96]. 

Істотна особливість правової охорони знаків під час їх реєстрації в якості 

доменних найменувань полягає в тому, що така охорона будується здебільшого на 

основі судової та арбітражної практики, заснованої, в свою чергу, на застосуванні по 

аналогії або на тлумаченні національного законодавства і міжнародних договорів. 

Лише в деяких країнах, зокрема, в США, прийняті спеціальні нормативні акти, 

присвячені захисту прав учасників господарського обороту на засоби 

індивідуалізації при їх використанні у якості доменних найменувань. 

Спеціальних норм про передачу прав саме на домен в законодавстві України, а 

також країн СНД не міститься. Їх передача прав являє собою поступку прав на 

доменне ім'я, а самі права виникають при укладенні відповідного договору між 

майбутнім власником домену та реєстратором. Для регламентації відповідної сфери 
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відносин слід звернутися до положень Цивільного кодексу України, ЗУ «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», ЗУ «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», а також враховувати норми, встановлені Правилами реєстрації 

доменних імен в домені UA. 

Щодо типу договору, яким мають бути оформлені відповідні відносини, є два 

підходи. 

Так, щодо першого, на думку російського автора В. Єфременко передачу прав 

на доменне ім’я слід оформлювати Договором про передачу права на доменне ім'я. 

Це самостійний цивільно-правовий договір, предметом якого є дії сторін, а саме, за 

договором адміністратор домену зобов'язується надати на термін його дії право 

адміністрування домену, а друга сторона має сплатити грошову винагороду [140, с. 

45]. 

Згідно другого підходу має бути укладений договір купівлі-продажу прав 

адміністрування доменних імен (делегування доменного імені). Автором такого 

підходу є акредитований ICANN Центр інтернет-імен України [167]. 

Третій підхід заснований на договорі реєстрації доменного імені [150]. Згідно 

четвертого підходу, автором якого є російський юрист В.Єфременко, мова йде про 

договір уступки прав на доменне ім’я [140, с. 45-46].  

Чому ж не можна просто укласти договір купівлі-продажу доменного імені? 

Справа в тому, що доменні імена не можуть перебувати у власності певної особи. Їх 

можливо лише делегувати на певний термін. Формально реєстрація доменного імені 

та його подальша підтримка – це просто оплатні послуги, які вказує реєстратор за 

відповідним договором.  

Щодо вказаного слід врахувати рішення Європейського суду з прав людини. 

Воно засноване на теорії «власності», що відображена у ст. 1 Протоколу № 1, в якій 

зазначено наступне: «Кожна фізична і юридична особа вправі вільно користуватися і 

розпоряджатися своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, 
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інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними 

принципами міжнародного права» [6]. Отже можна зробити висновок, що  якщо 

домен має цінність, то має місце право власності на таку цінність і відповідно на 

об'єкт власності – доменне ім’я, яке, доречі, іноді коштує чималих грошей. 

Тим не менш, який би підхід не був обраний, всі вони передбачають наявність 

у договорі необхідних умов, які є наступними. 

 По-перше, предмет договору, і це не просто вказівка «доменне ім'я», а 

конкретне його зазначення за рівнем і написанням (наприклад: wipo.int).  

 По-друге, ціна, сума якої визначається за згодою сторін.  

На думку А.Серго, слід також передбачити такі бажані умови у договорі 

купівлі-продажу доменного імені:  

 гарантії юридичної «чистоти» домену;  

 порядок прийняття-передачі домену;  

 порядок проведення розрахунків;  

 оформлення передачі доменного імені у реєстратора [96, с. 244]. 

Проаналізувавши норми національного законодавства можна сказати, що за 

формою договір про передачу домену може бути усним чи письмовим. Однак слід 

мати на увазі положення ст. 208 ЦК України, згідно якої правочин має бути 

вчинений у письмовій формі, якщо стороною договору є юридична особа або сума 

договору перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян. Недотримання такої форми, тим не менш не призведе до 

недійсності договору, згідно ст. 218 ЦК, але буде мати процесуальні наслідки – 

заборону посилатися на показання свідків при винесенні рішення судом. Щодо 

додаткового оформлення (наприклад, посвідчення нотаріусом), то воно не 

вимагається. 
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І якщо, як і у випадку із авторським договором, ціна залишається на розсуд 

сторін, то у питанні терміну дії договору про передачу прав на доменне ім’я слід 

розглядати його у двох підходах:  

 передача доменного імені назавжди, 

 передача доменного імені на конкретний проміжок часу. 

За необхідності реєстрацію доменного імені, а також прав на нього може 

здійснити особа інакша а ніж та, що буде безпосередньо користуватися правами на 

домен. Так, якщо звернутися до підходу Українського центру інтернет-імен, то 

згідно його Правил послуг купівлі-продажу прав адміністрування на домен, може 

бути укладений Договір доручення між Поручителем та Повіреним (в данному 

випадку це сам Центр). Поручителем виступатиме фізична або юридична особа, що 

звернулася до Повіреного за послугою продажу права адміністрування домену. 

Також є замовник, що звернувся до Повіреного за послугою купівлі права 

адміністрування домену.  

Особливої уваги заслуговує питання передачі прав на доменне ім’я у зоні  

.UA, що визначено «Правилами домену UA» від 27.07.2011. Справа у тому, що 

такий домен можливо отримати лише на підставі зареєстрованої торговельної 

марки. Тому передача прав на домен .UA потребує передачі права на торговельну 

марку. Для цього необхідно попередньо укласти договір передачі на ТМ і здійснити 

процес державної реєстрації відповідного доменного імені. 

Необхідно відзначити, що передача прав на домен .UA можлива і на підставі 

укладеного ліцензійного договору. Причому не так давно адміністратор доменних 

імен .UA встановив для такого випадку обов'язкову умову: ліцензійний договір 

повинен бути зареєстрований [142, с. 23-24]. 

Щодо реєстрації доменного імені в нашій державі, слід звернути увагу на 

«Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР» 

Українського мережевого інформаційного центру (UANIC), що є уповноваженою 
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ICANN організацією із адміністрування адресного простору українського сегмента 

мережі Інтернет. 

Так реєстрація доменного імені передбачає «створення Реєстратором на 

певний строк та відповідно до умов договору, укладеного між ним та Реєстрантом, у 

реєстрі домену .УКР запису про доменне ім’я, його Реєстранта, уповноважених цим 

Реєстрантом контактних осіб, делегування домену. Записи здійснюються згідно із 

стандартами Інтернет та відповідно до правил реєстрації і користування доменними 

іменами» [164]. Реєстрантом слід вважати юридичну або фізичну особу, на ім’я та в 

інтересах якої реєструється та делегується домен на умовах відповідного договору 

про реєстрацію доменного імені із Реєстратором. 

Сьогодні питання захисту прав на доменне ім’я потребує особливої уваги, 

адже широкого загалу набула в останній час проблема кіберсквотингу (англ. 

cybersquatting), тобто незаконного діяння, що полягає у реєстрації, використанні та 

пропонуванні до продажу доменного ім’я, яке містить торговельну марку, фірмове 

найменування тощо, які належить іншій особі, із метою їх подальшого перепродажу 

або несумлінного використання. 

Проілюструємо цю ситуацію прикладом із судової практики. У 1998 р. суд 

Великобританії розглянув справу British Telecommunications проти One In A Million 

Ltd. Відповідач зареєстрував цілий ряд фірмових найменувань і товарних знаків в 

якості доменних найменувань і запропонував продати їх правовласникам. Позивачі 

вимагали визнання реєстрації незаконною і передачі їм доменних найменувань. Суд 

повністю задовольнив вимоги позивачів на тій підставі, що подібна реєстрація може 

ввести споживачів в оману щодо того, кому належать права на відповідні знаки [109, 

с.47]. 

Існує також особлива категорію справ про випадки, коли відповідач 

посилається на надання йому повноважень по використанню позначень від третіх 

осіб. Але зазвичай така аргументація не переконує суддів. 
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Характерною у даному відношенні є справа про доменне ім’я saradar.com. 

Відповідач у суді заявив, що отримав відповідні права на реєстрацію домену від 

Джима Сарадара (англ. Jim Saradar). На це арбітр відповів, що відповідачу має 

належати власне право або законний інтерес на використання такого об’єкту 

інтелектуальної власності. Дане рішення – є проявом загальної тенденції щодо 

розгляду таких справ, але іноді бувають і винятки [197]. Такими слід вважати, 

наприклад, дві наступні справи. 

Так, у справі Royal Bank of Canada проти Xross за відповідачем, як 

адміністратором домену rbcinsurance.com суд визнав право на таке зазначення на 

основі того, що його тісним діловим партнером був Р. Бісміллах (Rahim Bismillah), 

який мав бізнес із страхуванням врожаю (англ. crop insurance) на Африканському 

континенті [188].  

Цікавою є і справа «Gassan Diamonds» проти Van Etten Bernardus Jacobus, за 

яким було закріплено право на доменне ім’я gassan.com. Суд відмовив у позові, адже 

відповідач посилався на наявність у нього доручення зареєструвати домен, надане 

йому подружжям Гассан (Gassan) [189]. 

Отже, можна говорити про те, що зарубіжні суди досить уважно ставляться до 

аналізу підстав визнання власника домену добросовісним. Досить часто за 

відсутності підтвердження даних про наявність тісного зв'язку адміністратора 

домену із його найменуванням суди не залишають такий об’єкт у їх власності. 

Також зазначення потребують і випадки передачі прав на домен інакші, а ніж 

за договором. Так, А. Серго зазначає, що відповідні права можуть бути передані:  

 за судовим рішенням;  

 у разі купівлі-продажу підприємства, якщо відповідне доменне ім’я 

входить до складу його майнового комплексу;  

 аналогічно до попереднього, при зміні форми власності підприємств [97, 

с. 150-152]. 
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Якщо повернутися до судової практики, то слід зазначити і справу за позовом 

кіноконцерну «Мосфільм» до РосНИИРОС 1999 р., яка і поклала початок такої 

практики на теренах СНД. Суть справи полягала у вимозі заборонити використання 

і реєстрацію доменів, які містять фірмове найменування позивача відповідачеві, 

який, у свою чергу, подав клопотання щодо залучення в якості третьої особи пана 

Гл., який і здійснив реєстрацію відповідного доменного імені.  

Також РосНИИРОС зазначив наступне: 

 він здійснює лише реєстрацію доменів, що не повторюються;  

 в діючому законодавстві немає понять «домен» та «ім'я домену»;  

 немає норм, які взагалі регламентують даний об'єкт цивільного права;  

 особа-реєстрант після реєстрації стає адміністратором домену і сама ж 

обирає його ім'я. 

Посилаючись на останнє своє висловлювання, відповідач зазначив, що так як 

ім’я mosfilm.ru було зареєстровано паном Гл., то він є його адміністратором і, 

відповідно, самостійно визначає способи його використання. 

Дослідивши вся матеріали, суд постановив, що вимоги позивача є 

обґрунтованими і підлягають задоволенню. Він, посилаючися на ст. 54 та 138 

Цивільного кодексу РФ, встановив, що РосНИИРОС зареєстрував на ім'я фізичної 

особи (Гл.) у якості доменного імені mosfilm.ru фірмове найменування позивача. А, 

так як згода на використання такого об’єкту на веб-сайті позивач не надав, 

відповідач зобов'язаний припинити такі дії. Також суд виніс рішення про заборону 

для РосНИИРОС реєстрації доменів, які вміщують фірмове найменування 

«Мосфільм» [201]. 

Щодо української судової практики в галузі доменних імен, то, як зазначає 

юрист-аналітик О. Марченко, в нашій державі відповідні спори зазвичай 
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вирішуються засобами альтернативного вирішення спорів (ADR), наприклад, в 

арбітражі або шляхом медіації тощо [182]. 

Так, одними із найяскравіших у практиці нашої держави є справа за позовом 

американської компанії Google Inc до ТОВ «Гоу Огле» та ТОВ «Хостмастер». 

Перший із відповідачів на момент початку судового розгляду був поточним 

реєстрантом доменного імені Google.ua, а другий – адміністратором домену .UA. 

«Гоу Огле» є власником таких торгових марок як комбінована "Go Ogle", 

використовується щодо електронних видань та шлюбних послуг; словесна GOOGLE 

– щодо гучномовців та схожих товарів.  

Google Inc у своєму позові виразила наступні вимоги: 

1. припинити використання комерційного найменування Google щодо 

домену google.ua (до відповідача №1);  

2. скасувати передання у користування даного домену на ім'я ТОВ «Гоу 

Огле» (до відповідача №2).  

Дослідивши всі дані у справі, суд задовольнив позов частково – лише відносно 

першої вимоги. Так, у своєму рішенні він визнав наступне: 

 Відповідач №1 дійсно використовує у імені Google.ua комерційне 

найменування позивача. 

 Таке використання може ввести споживачів в оману, адже спричинює 

змішення в їх уяві поняття відповідно послуг, що надаються веб-сайтом, 

розміщеним за вказаною адресою в мережі Інтернет. 

 «Гоу Огле» у вказаному домені взагалі не використовує належні йому 

товарні знаки.  

 Також відповідач №1 не довів у судовому засіданні, що відповідний 

об’єкт був використаний ним правомірно у добросовісних цілях на 

некомерційній основі, тобто без наміру отримати прибутки. 
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Отже, суд своєю ухвалою заборонив ТОВ «Гоу Огле» використання 

комерційне найменування «Google» у відповідному домені. Щодо вимоги до 

позивача №2 скасувати делегування даного об’єкту, то суд визнав її безпідставною, 

адже ТОВ «Хостмастер» не порушив жодних прав позивача, а отже не може 

вважатися відповідачем у даній справі [206]. 

Отже, можна говорити про те, що доменні імена, як складова частина веб-

сайту, а також як окремий об’єкт інтелектуальної власності, сьогодні потребують 

правового захисту. І якщо західні країни досягли у даному питанні відчутних 

успіхів, то у державах СНД взагалі, та зокрема в Україні дана сфера потребує досить 

суворого доопрацювання. І, хоча засоби вирішення спорів, що виникають з приводу 

доменів, винесені на розсуд сторін, слід звернути увагу на вислів А.Серго про те, що 

«вчасно невідібране у суді доменне ім’я коштує позивачеві значно дорожче». 

А отже, автор вважає за необхідне ввести в обіг процедуру UDRP для 

вирішення спорів із приводу доменів. Саме вона, у порівнянні із судовим 

вирішенням спору, передбачає більш прийнятні строки вирішення проблеми, 

необтяжливу процедуру доказування, регулювання досвідченими та компетентними 

арбітрами. 

Наразі в Україні схема законодавчого регулювання доменних імен не є 

ідеальною, адже наявна судова практика вказує на зростання спорів щодо їхньої 

правової природи, а також способів захисту прав суб’єктів відповідних відносин. 

Законодавцям слід створити відповідні норми, адже наразі ефективність вирішення 

таких спорів повністю залежить від таких суб’єктів та способів, до яких вони 

звернуться у цьому питанні. 

4.3. Способи захисту прав, що виникають із приводу веб-сайтів 

 Сьогодні навряд чи вдасться вразити когось повідомлення про велику 

кількість порушень прав в Інтернеті, а зокрема щодо веб-сайтів. А, з урахуванням 

відсутності достатнього правового регулювання відповідних відносин як окремо у 

нашій Державі, так і взагалі у країнах СНД, дана сфера потребує надійного захисту. 
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 Перш ніж перейти до розгляду відповідних методів, слід визначити саму суть 

поняття «захист прав». Так, захист прав можливий у двох проявах: 

 такий, що здійснюється способами, які безпосередньо надаються законом; 

 такі дії, що не заборонені законом [78, c. 56]. 

Тобто способи захисту прав можна умовно поділити на пасивні та активні. В 

свою чергу перші поділяються на: 

 попередні – превентивні заходи від можливих зазіхань на порушення 

прав; 

 безпосередні – заходи по захисту вже порушеного права. 

Прикладом попереднього способу захисту авторських прав на веб-сайтах 

можна вважати встановлення т.зв. «ватермарки» – водяного знаку на зображеннях. 

Проілюструвати безпосередні заходи можна згадуванням про ліцензійну угоду на 

багатьох веб-сайтах (правила користування, які наводяться користувачеві під час 

реєстрації). 

Активним захистом авторських прав можна вважати такий, що стикається із 

явною протидією із боку порушників, а також є вираженням реакції на порушення 

авторських прав, яке вже є вчиненим. Такий тип захисту прав зазвичай передбачає 

вжиття судових та адміністративних заходів, які не лише дозволяють захистити 

відповідні права, але й, наприклад, стягнути із порушника компенсацію тощо. 

Більш детальний розгляд методів захисту прав, що виникають з приводу веб-

сайту, на думку автора дисертаційного дослідження слід розпочати із пасивних, 

адже саме від їх якісної реалізації буде залежати майбутній успіх використання 

активних засобів. 

Так, найбільш ефективними методами захисту веб-сайту від копіювання 

повністю або частково (щодо окремих його елементів) є представлені О.М. 

Пастуховим. Вони є наступними: 
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1. Встановлення у контенті (наприклад, в зображеннях або тексті статей) 

«цифрових водяних знаків» (ЦВЗ). Вони являють собою певний текст або, 

наприклад, логотип, тобто спеціальну позначку на матеріалі, 

розміщеному в Мережі, яка дозволяє ідентифікувати автора. Зазвичай такі 

знаки не сприймаються зором як такі, але вони «вшиті» у цифрові дані, і, 

в разі необхідності, можуть бути виявлені спеціальними технічними 

засобами [187, c. 26]. 

2. Криптографічне перетворення матеріалів, що допомагає обмежити 

можливість копіювання даних шляхом їх шифрування, а доступ до них 

можна отримати лише при наявності відповідного ключа до шифру. 

3. Надання обмеженого доступу до веб-сайту та його контенту. Як приклад 

можна згадати про веб-портали, доступ до окремих частин яких 

можливий лише після сплати за нього. 

4. Розміщення на веб-сайті матеріалів із функціональними обмеженнями, 

наприклад у випадку із онлайн-бібілотеками – надання «обрізаної» версії 

книги. 

5. Створення веб-депозитаріїв, завдяки яким можливо зафіксувати об’єкти, 

що охороняються авторським правом у мережі Інтернет, а також 

закріпити їх правовий статус. 

6. Застосування цифрового підпису у випадках, коли на веб-сайті 

розміщуються матеріали самим автором. Такий підпис допомагає 

ідентифікувати його особу [187, с. 13]. 

Науковець О.Є. Аврамова також радить такий метод захисту як використання 

кодових слів. Він полягає у наступному: автори у своєму літературному творі, 

розміщеному на веб-сайті, може застосовувати спеціальні рідкісні та екзотичні 

слова, за якими згодом можливо прослідкувати шляхи використання твору за 

допомогою пошукових систем [126, с. 27]. 
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Детально дослідивши наявні рекомендації юристів, що спеціалізуються на 

Інтернет-праві, можна вивести наступну схему кроків по убезпеченню власника веб-

сайту від порушення його прав. 

Так, першим кроком має бути проставлення Копірайту, тобто спеціального 

знаку (©). Таким знаком правовласник попередить усіх, хто відвідує належний йому 

веб-сайт про те, що у даного ресурсу, а також у розміщених на ньому матеріалів є 

автор чи правовласник. Також даною дією ви заявляєте про свої виняткові авторські 

права на відповідний об'єкт інтелектуальної власності і встановлюєте свої правила 

комерційного (некомерційного) використання належного Вам веб-сайту. 

Взагалі, сам знак Копірайт (©) має бути також доповнений ім'ям 

(найменуванням) правовласника і вказівкою на рік першого опублікування твору. 

Тобто щодо веб-сайту він буде виглядати на кшталт: «© 2008-2014 Офіційний веб-

портал Державної служби інтелектуальної власності України. Всі права захищено». 

Взагалі, такий формат оповіщення, спеціальним знаком, запровадила Всесвітня 

Конвенція про авторське право в 1952 р. [2]. 

Знак охорони авторського права реєструвати не потрібно, адже автор може 

використовувати його із моменту створення твору. За загальною тенденцією у 

мережі Інтернет Копірайт зазвичай встановлюється внизу сторінки веб-сайту. 

Другий крок – реєстрація назви веб-сайту (домену) у вигляді торговельної 

марки. Такий захід надасть власникові веб-сайту наступні переваги: 

 отримання на його ім’я (найменування) офіційного документу про 

наявність відповідних прав;  

 можливість у разі необхідності захистити своє майнове право на назву 

веб-сайту у якості окремого об’єкту інтелектуальної власності;  

 право на офіційну переуступку авторських прав на ресурс та (або) 

доменне ім’я. 
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          У відповідності із чинними Правилами домену .UA, такі доменні імена можуть 

бути делеговані правовласникам відповідних торговельних марок, а також тих, які 

зареєстровані за процедурою, запровадженою Мадридською системою. Отже, щоб 

зареєструвати доменну адресу в зоні .UA обов'язково необхідне свідоцтво України 

на знак для товарів і послуг, що виданий Держпатентом (якщо реєстрант не є 

власником такого документу, необхідно надати  договір про передачу права 

власності на такий знак або відповідну ліцензійну угоду.  За загальним правилом 

словесна частина ТМ має збігатися із бажаним доменом [142, c. 25].  

 І хоча відповідна реєстрація є процесом ресурсоємким, тим не менш разом із 

нею реєстрант набуває державного документального захисту його веб-сайту від усіх 

можливих зазіхань на назву та його доменне ім'я. 

Третій крок також стосується реєстрації, але тепер вже авторських прав на 

контент, тобто на авторські тексти, зображення, відео-аудіофайли тощо. Завдяки 

таким діям реєстрант отримає спеціальне свідоцтво про реєстрацію авторських прав; 

зможе із легкістю доводити, у разі необхідності, своїї майнові права на матеріали 

веб-сайту; матиме підтвердження, за необхідності, передачі йому відповідних прав 

саме відносно конкретного матеріалу веб-ресурсу. 

Взагалі, згідно нашого законодавства, державна реєстрація прав на об'єкти 

інтелектуальної власності, що розроблені і використовуються в Мережі (за 

виключенням комп’ютерних програм та баз даних) не практикується.  Тим не менш 

різні спеціалізовані юридичні організації надають послуги із депонування об’єктів 

ІВ та, відповідно, реєстрації авторських прав на них.  

Так, як тільки правовласник передав на депонування сторінки та примірник 

зовнішнього вигляду оформлення веб-сайту (чи будь-які інші матеріали з даного 

ресурсу контент), і отримав Свідоцтво про вчинення даної дії, охорона відповідних 

прав стає можливою на практиці.  

Зазвичай організації, що надають послуги із депонування та реєстрації 

вимагають від реєстранта надання певних даних.  



 181 

Так, якщо має місце реєстрація на ім'я фізичної особи, вона має представити: 

 відомості про автора (ПІБ, його паспортні дані, адреса прописки та 

контактний телефон);  

 довіреність (за необхідності);  

 примірник оформлення веб-сайту у електронному та друкованому 

вигляді.  

У разі реєстрації авторських прав на ім'я юридичної особи, реєстрант надає:  

 відомості про автора (ПІБ, його паспортні дані, адреса прописки та 

контактний телефон);  

 відомості про компанію власника (найменування, юридична адреса, ПІБ 

керівника);  

 довіреність (за необхідності);  

 примірник оформлення веб-сайту у електронному та друкованому 

вигляді.  

 копія трудового договору із автором, який створив веб-сайт (контент) та 

посадова інструкція.  

Зазвичай такий процес реєстрації в Україні триває 2-3 місяці і завершується 

видачею власникові відповідного Свідоцтва. 

Слід згадати, що реєстрація та депонування веб-сайту стануть у нагоді і у разі, 

якщо у майбутньому правовласник буде потребувати міжнародного захисту прав на 

контент веб-сайту. 

Крок четвертий теж стосується реєстрації, а саме реєстрації баз даних та 

оригінальної комп’ютерної програми. Вона є бажаною із таких причин: 
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 для захисту своєї інтелектуальної власності від несанкціонованого 

використання; 

 для того, щоб працівник, що приймав участь у розробці веб-сайту, не міг 

забрати із собою відповідні розробки, які лежать в основі функціонування 

Вашого веб-сайту;  

 для доведення, у разі необхідності, пріоритету на КП або бази даних. 

Як вже зазначалося, охорона програм для ЕОМ надається їм як літературним 

творам, згідно ст. 2 Бернської конвенції, та як і бази даних, згідно ст. 8 ЗУ «Про 

авторське право та суміжні права», є об’єктами авторського права. Взагалі, їх можна 

ніде не реєструвати, достатньо лише коректно оформити всі документи щодо 

створення. Не буде зайвим і встановлення на  їх екземплярах знака охорони 

авторського права. 

П’ятий можливий крок – це реєстрація назви веб-сайту у якості ЗМІ. У 

Розділі 1 даного дисертаційного дослідження вже згадувалася можливість такої 

реєстрації для веб-ресурсу. Це досить суттєвий спосіб захисту, адже він має ряд 

переваг, як наприклад: 

 отримання прав, що надаються ЗМІ згідно нашого законодавства; 

 можливість уникнути відповідальності за розповсюдження певної 

інформації, адже офіційно зареєстровані засоби масової інформації 

звільняються від такої відповідальності на відміну від веб-сайтів; 

 додатковий захист для назви веб-сайту та його доменного імені. 

Згідно нашого законодавства журналіст має право:  

 відвідувати органи державної влади, органи місцевого і регіонального 

самоврядування, а також підприємства, установи й організації та бути 

прийнятим їхніми посадовими особами;  
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 відкрито здійснювати записи, у тому числі із застосуванням будь-яких 

технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;  

 на вільне одержання, використання, поширення та зберігання інформації;  

 на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і 

музейних фондів;  

 на переваги щодо одержання відкритої за режимом доступу інформації;  

 на безоплатне задоволення запиту щодо доступу до офіційних 

документів;  

 перебувати в районах масових безпорядків, аварій, катастроф, на 

демонстраціях та мітингах;  

 звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних 

матеріалів;  

 поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним 

підписом, під умовним ім'ям (псевдонімом) або без підпису (анонімно);  

 відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його 

зміст після редакційної правки суперечить особистим переконанням 

автора;  

 на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком 

випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду [18]. 

Дані положення цілком стосуються й журналістів Інтернет-видань.  Але, хоча 

реєстрація веб-сайту у якості ЗМІ і дає чимало переваг, одночасно вона наділяє 

правовласника і певними обов’язками.  

Так, будь-який громадянин України, навіть, якщо він не є професійним 

журналістом, несе відповідальність за поширення неправдивих відомостей. Тим не 

менш, досить важко встановити автора інформації, що викладена на веб-ресурсі. 
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Отже відповідальність за розміщення такої інформації буде покладатися на власника 

відповідного веб-сайту. 

Інтернет-ЗМІ у нашій Державі також отримали чималі переваги щодо 

розміщення на своїх сторінках рекламних матеріалів, адже до них досить важко 

застосувати положення ЗУ «Про рекламу», наприклад у відношенні рекламування 

тютюнових виробів, алкоголю [86, c. 110-111]. 

Так як в Україні реєстрація інтернет-ЗМІ не є закріпленою жодним 

нормативно-правовим актом, більшість із них задля легалізації своєї діяльності 

проходят реєстрацію у Міністерстві Юстиції України у якості інформаційних 

агентств. Законодавство нашої Держави щодо діяльності таких організацій 

виражено наступними документами: Конституція України, ЗУ «Про інформацію», 

ЗУ «Про Пресу в Україні», ЗУ «Про державну таємницю», ЗУ «Про інформаційні 

агентства» тощо. 

Право на заснування інформаційного агентства (далі – ІА) в Україні, згідно ст. 

8 ЗУ «Про інформаційні агентства» мають громадяни та юридичні особи України. 

Щодо іноземців, то вони можуть бути співзасновниками ІА, але їх частка у 

статутному фонді не може перевищувати 35 відсотків. 

Якщо Ви бажаєте зареєструвати свій веб-сайт у якості інформаційного 

агентства, то слід подати відповідну заяву до Реєструючого органу. У заяві, згідно 

ст. 13 вказаного ЗУ, слід зазначити такі відомості: 

 ПІБ засновників, їх паспортні дані (для фізичних осіб) або повне 

найменування (для юридичної особи), місцезнаходження, контактні 

телефони та номери банківських рахунків; 

 повне найменування та назву ІА; 

 його вид та його організаційно-правову форму, ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ; 
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 територію, на яку мають розповсюджуватися відповідні інформаційні 

продукти; 

 мови, якими буде видаватися інформація; 

 мету та основні напрями діяльності ІА; 

 джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності 

ІА; 

 його місцезнаходження. 

У разі позитивної реакції реєструючого органу Вам буде видано свідоцтво про 

державну реєстрацію ІА як суб’єкта інформаційної діяльності [169]. 

Крок шостий стосується контенту веб-сайту і передбачає укладання 

ліцензійного договору із його автором. Замовникові такі дії потрібні:  

 щоб зазначити свої майнові права на весь вміст, розміщений на веб-сайті;  

 щоб самостійно встановлювати правила використання контентом 

відвідувачами; 

 щоб легко продавати або іншим чином використовувати вміст належного 

Вам веб-ресурсу.  

Сьогодні будь-який автор має невідчужувані права на свої статті, вірші тощо. 

А тому, незважаючи на те, що Ви є замовником такого матеріалу на комерційній 

основі, автор у будь-який час може виставити Вам претензії за порушення його 

авторських прав. Саме тому необхідно укласти із такою особою ліцензійний договір, 

в якому слід передбачити належність Вам виключного майнового права на 

використання контенту, який був переданий Вам автором на оплатній основі. 

До майнових прав, що можливо передбачити у ліцензійній угоді із автором, 

також відносяться права на переклад, переробку, імпорт тощо. 
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Не буде зайвим і повідомлення на веб-сайті про належні правовласникові 

права, а також правила використання вмісту та інформації, розміщеної на ресурсі. 

Цим правовласник ще раз підтвердить свої авторські права на веб-сайт та контент, а 

також встановить правила використання наявних на ньому матеріалів третіми 

особами. У разі якщо вони будуть використовувати такий вміст несумлінно, власник 

веб-сайту уникне відповідальності за їх дії.  

Отже, у «підвалі» веб-ресурсу поряд із уже встановленим знаком © та даними 

правовласників і року першого опублікування слід зазначити приблизно таке: 

«Будь-яке використання або копіювання матеріалів веб-сайту, елементів дизайну та 

оформлення може бути здійснене лише із дозволу правовласників...» 

Детально опрацьовані правила користування веб-ресурсом можуть стати у 

великій нагоді правовласникові. Слід звернути особливу увагу на формулювання у 

таких правилах всіх обмежень та заборон щодо інформації, яка надається 

користувачами, право власника на закриття доступу до веб-сайту певним юзерам 

тощо. Обов’язково слід запитувати у користувачів дозвіл на обробку і збереження їх 

персональних даних у разі ,якщо на веб-сайті передбачене заповнення реєстраційної 

анкети. 

Останнім, восьмим кроком, є ліцензійна угода із користувачем. Такий 

документ допоможе власникові веб-ресурсу обумовити питання використання 

належних йому об’єктів інтелектуальної власності, а отже і захистити свої права. 

Також даною угодою він убезпечує себе від можливих нарікань щодо ненадання 

ним відомостей про, наприклад, якість товару чи його властивості тощо. Важливим 

є і те, що таке укладення є нічим іншим як проявом дотримання правил торгівлі та 

надання послуг населенню.  

Варто обумовити права, що належать веб-сайту, і обов'язки користувача по 

його коректному використанню. Даний крок особливо важливий для власників 

інтернет-магазинів. 
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Такими є дії так званого пасивного захисту прав. Тим не менш, на думку 

юриста, що працює у сфері інформаційних технологій Д. Гадомського, між стадіями 

пасивного та активного захистів є і така, як звернення до порушника [135]. Такий 

спосіб захисту прав передбачає 2 кроки (у разі необхідності): 

1. Направлення листа порушникові, в якому виражене прохання або 

видалити несанкціоновано розміщений контент із веб-ресурсу, або ж 

вказати ім'я право власників та джерело запозичення матеріалу. 

2. Направлення порушникові претензії. На відміну від першого листа, в 

цьому слід описати характер порушення більш детально та зазначити 

порушені норми законодавства. 

Активний захист прав має таку назву через те, що передбачає  використання 

багатьох ресурсів для захисту своїх авторських прав. Зазвичай він полягає у 

використанні судових чи адміністративних механізмів. 

По-перше, якщо мало місце направлення листа та претензії до порушника, але 

відповідь не була отримана, можна звернутися до адміністратора доменного імені, 

під якими розміщено веб-ресурс порушника. Якщо вказана дія не принесла бажаних 

результатів – самий час звертатися до суду за захистом своїх порушених цивільних 

прав. Але слід пам’ятати, що такі дії потребують чималих зусиль, перш за все – у 

зборі необхідних даних.  

Так, згідно інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Асоціації протидії 

недобросовісній конкуренції [144] перед зверненням до суду Вам необхідно: 

 виявити ім'я та адресу конкретного порушника. Ці данні необхідні 

перш за все для того, щоб визначити, до кого пред’явити позовні вимоги 

та до якого суду звернутися (адже зазвичай треба звертатися у суд за 

місцем знаходження відповідача. Щодо веб-сайтів, то визначити 

порушника можна надавши до суду результати запиту на whois, або 

письмову відповідь реєстратора доменів чи провайдера хостингу. 
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Нажаль останні особи рідко надають бажану інформацію без 

відповідного на те судового запиту. 

 підтвердити наявність відповідних прав. Якщо Ви є автором твору, 

який було незаконно розміщено на певному веб-ресурсі, то в першу 

чергу слід виходити із презумпції авторства, («автором є особа, 

зазначена як автор твору»). Бажано надати всі можливі докази того, що 

саме завдяки Вашій творчій праці був створений відповідний твір. Так 

само і для власників веб-сайтів, які постраждали від несанкціонованого 

копіювання їх контенту або інших частин веб-ресурсу, необхідне 

документальне підтвердження належних їм прав. 

 представити докази порушення. Дана вимога обтяжена тим, що наші 

суди «не вміють» працювати із електронними доказами, а значить, слід 

представити у суд їх письмові чи речові аналоги. Надання ж простої 

роздруківки веб-сайту має бути підкріплене відповідними підписами та 

печатками на ній компетентних осіб, що мають відповідні повноваження 

по засвідченню наявності відповідних матеріалів у Інтернеті.  

Слід зауважити, процедура доказування обтяжена ще й тим, що порушник 

може у будь-який час видалити відповідні матеріали, а отже він зрештою зможе 

зазначити в суді, що таких матеріалів взагалі не існувало. У даному випадку 

українським нормотворцям варто перейняти практику РФ, адже російські нотаріуси 

наділені повноваженнями по вжиттю заходів для забезпечення доказів перед 

передачею матеріалів до суду. Такий нотаріус складає протокол забезпечення 

письмових доказів, який у майбутньому може бути використаний в суді як доказ. 

Український суд також може, згідно нашого процесуального закону, вживати 

заходів по забезпеченню доказів і до подання позову. 

Згідно Закону України «Про авторське право і суміжні права» позивач може 

вимагати від порушника: відшкодувати моральну шкоду; відшкодувати понесені 

правовласником збитків; стягнути суму доходу, який був отриманий внаслідок 
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вчинення порушення; виплату компенсації. Дані засоби цивільно-правового захисту, 

тим не менш, не є вичерпними. Адже в Україні ця сфера правовідносин лише 

нещодавно набула відповідного значення і знаходиться на початку шляху до 

адекватного регулювання.  

Щодо адміністративних заходів захисту порушених прав інтелектуальної 

власності на веб-сайт, то згідно Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (стаття 51-2) незаконне використання відповідних об'єктів, 

привласнення авторства на них, або подібні навмисні дії можуть стати причиною: 

 накладення на порушника штрафу у розмірі від 10 до 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також  

 конфіскації матеріалів та продукції, що була вироблена іх порушенням 

відповідних прав. 

Якщо ж мало місце незаконне розповсюдження примірників творів, що 

охороняються правом інтелектуальної власності, наприклад, шляхом їх попреднього 

копіювання з веб-сайту, де вони були розміщені правомірно, то такі дії матимуть 

наступні наслідки для порушника: 

 накладення штрафу (від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (НМДГ)) і конфіскацію примірників  - для аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних; 

 накладення штрафу (від 60 до 90 НДМГ), конфіскацію фільмокопій, 

обладнення для їх виготовлення та грошей, здобутих при їх реалізації - 

для фільмів. 

Отже, захист своїх порушених прав, що виникають з приводу використання 

веб-сайту, є досить складною і ресурсоємкою справою. Саме тому необхідно вжити 

всіх можливих засобів так званого пасивного захисту прав. Вони є відносно 

простими, але, тим не менш, дієвими: від проставлення знаку копірайту до 

реєстрації веб-сайту у якості ЗМІ. 
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І навіть якщо такі методи не допомогли, перш ніж звертатися до 

адміністративного засобу захисту (в суд), слід попередньо надіслати повідомлення 

про виявлення порушення передбачуваному порушникові, а у разі відсутності 

реакції – до адміністратора ресурсу та хостинг-провайдера. І лише спробувавши усі 

ці засоби слід звертатися до суду.  

Тим не менш, хоча рівень правового забезпечення даної проблеми є 

невисоким у нашій Державі, у судовій практиці простежується позитивна динаміка, 

а значить, є всі основи сподіватися на скоріше врегулювання нормотворцями даного 

правового поля.  
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Висновки до розділу 4 

Мережа Інтернет давно уже стала не тільки засобом розваг, але і справжньою 

сферою життя населення, яка регулюється нормами чинного законодавства і з 

кожним роком все частіше стає предметом судових спорів. Знання та вміння 

застосовувати такі норми здатні захистити права власника веб-ресурсу та інших 

суб’єктів відповідних прав. 

Аналіз чинного законодавства дозволив автору дослідження зробити висновок 

про те, що для ефективного регулювання таких взаємовідносин авторам сайту та 

його правовласникам необхідно укладати між собою спеціальні договори, а саме 

авторський договір замовлення, а у разі створення окремих частин веб-ресурсу 

різними авторами, слід укласти окремий договір із кожним із них. Даний договір 

передбачає, що автор зобов’язується створити твір (веб-сайт, його складові, 

контент) і передати його для використання обумовленим у договорі способом.  

Укладення такого документу, що містить зазначення всіх прав та обов’язків 

сторін, буде вельми бажаною умовою у врегулюванні спорів, які можуть виникнути 

в майбутньому. Аналіз наявної судової практики дає змогу говорити, що способи 

захисту авторських прав в Мережі не відрізняються від традиційних способів 

захисту, адже суть порушень, з рештою, не змінюється, а отже, і такі способи 

захисту мають бути типовими, але з урахуванням специфіки цифрової мережі. Під 

час складання договору між автором веб-ресурсу та його майбутнім власником слід 

проаналізувати права та обов’язки, яких кожен із них набуває, і перелічити їх у 

цьому документі, рівно як і способи, якими можуть використовуватися твори, права 

на які передаються.  

При створенні веб-ресурсу майбутньому власникові також варто отримати 

відповідне доменне ім’я, за яким його сайт буде доступний в Мережі. Є декілька 

підходів до розуміння передачі прав на домен, автором дослідження було обрано 

такий, що передбачає укладення договору купівлі-продажу прав адміністрування 

доменних імен. Така процедура детально описана у «Правилах реєстрації і 
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користування доменними іменами в домені .УКР». Щодо вирішення різноманітних 

суперечок у даній сфері, то вважається за необхідне запровадити й в Україні 

процедуру UDRP для подолання спорів щодо доменів, адже на відміну від типового 

судового вирішення, вона є більш прийнятною для сторін. 

Автором дослідження також надана схема послідовності дій, які допоможуть 

уберегти правовласників від посягань на їх веб-сайти. Так, превентивні заходи слід 

починати із встановлення на ресурсі спеціального знаку копірайту, що вкаже 

користувачам на наявність у нього правовласників. Далі, якщо є така можливість, 

слід зареєструвати домен у вигляді торговельної марки, а також ЗМІ. Варто пройти і 

реєстрацію авторських прав на контент, бази даних та комп’ютерну програму. 

Укладення ліцензійного договору із авторами, що працювали над веб-сайтом, також 

є необхідною умовою превентивного захисту відповідних прав. Останнім кроком є 

ліцензійна угода із користувачем, яка чітко вкаже користувачам на їх права та 

обов’язки.  

Основні результати дослідження, наведені у цьому розділі, викладено у 

публікації автора [212]. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дає змогу дійти ряду висновків стосовно сучасних 

тенденцій розвитку веб-сайтів як особливих об’єктів інтелектуальної власності, їх 

статусу в Україні та світі, виявити проблеми правового регулювання зазначених 

категорій та надати пропозиції і рекомендації щодо можливих варіантів їх 

вирішення.  

Так, сучасний стан речей говорить про те, що положення веб-сайту як об’єкту 

інтелектуальної власності майже не врегульоване сучасним правом, що є 

неприйнятним з урахуванням темпів розвитку та особливого значення даної сфери 

суспільного життя. Інтернет, а з ним і веб-сайти ми використовуємо щодня, 

незалежно від кінцевої мети (будь то розваги або виконання робочих обов’язків). 

Також і жоден успішний суб’єкт господарської діяльності не може існувати без 

«представництва» у Мережі. 

Дослідивши основні проблеми, що виникають у зв’язку зі створенням, 

використанням, функціонуванням електронних ресурсів, можна дійти думки, що 

відсутність належного правового регулювання відповідних відносин є однією із 

причин регресу у розвитку інституту інтелектуальної власності в Україні, а з ним і 

небажанням дійсно талановитих громадян своєю творчею працею створювати нові 

об’єкти. Варто розуміти, що саме із Мережі, як найбільшого у світі сховища 

інформації громадяни інших країн дізнаються про нашу Державу. А тому розробка 

дієвих механізмів захисту прав як авторів так і інших правовласників зможе стати 

запорукою укріплення статусу України як прогресивної країни, громадяни якої є 

справжнім інформаційним суспільством.  

   Враховуючи мету та завдання, що ставилися автором на початку дослідження, 

було визначено поняття веб-сайту як об’єкту інтелектуальної власності та зроблено 

аналіз відповідності його вимогам, що висуваються до відповідних об’єктів.  

Так, веб-сайт у ході дослідження було визначено як сукупність програмних та 

апаратних засобів, а також змістового наповнення («контенту»), які формують 

собою єдиний об’єкт інтелектуальної власності, є розміщеними на сервері, а 
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доступ користувачів до них можливий через онлайн-«перехід» за унікальною 

адресою у Інтернеті («доменне ім’я»). Вбачається необхідним і законодавче 

закріплення визначення веб-сайту, що безсумнівно стане у нагоді при вирішенні 

спорів у суді, які виникнуть у зв’язку із правовим статусом веб-ресурсу. 

Також завдяки аналізу наявної нормативної та літературної стало можливим 

зробити висновок про те, що для отримання правової охорони із боку держави веб-

сайту як особливому об’єкту інтелектуальної власності, а зокрема авторського 

права, має бути надана правова охорона, але для цього він має відповідати певним 

критеріям та ознакам, які висуваються до кожного об’єкта АП. Так, електронний 

ресурс має бути результатом творчої діяльності автора (або групи авторів); 

виражений у матеріальній (об'єктивній) формі, доступній для сприйняття 

людськими чуттями та для сприйняття третіми особами, що дає йому можливість 

бути відтвореним. 

Тим не менш при віднесенні веб-сайту до такого роду об’єктів слід 

враховувати, що існує ряд технічних особливостей Інтернету, які істотно 

ускладнюють захист відповідних прав. Наприклад, легкість створення копій в 

необмеженій кількості, рівно як і легкість запису на жорсткий диск ЕОМ частин веб-

сайту, що є порушенням права на відтворення, робить кожного користувача мережі 

потенційним порушником законодавства. Адже найчастіше користувачі навіть не 

розуміють, що вчиняють неправомірні дії щодо об'єктів інтелектуальної власності 

через відсутність яскравої вказівки на можливість протиправних дій та практично 

абсолютну безкарність в даній сфері. 

Автором зроблена спроба віднесення веб-ресурсу до такого виду об’єктів 

авторського права, як собливого типу збірників, через наявність в його складі таких 

частин як відеофайли та аудіоматеріали, авторські тексти, зображення, фото, бази 

даних та ін. Тим не менш, вважається за необхідне винесення веб-сайтів на окреме 

місце серед переліку об’єктів АП, визначеного у ст. 8 Закону, що дасть змогу 

забезпечити йому більш адекватне регулювання, яке відповідатиме специфіці 

середовища такого об’єкту (мається на увазі мережа Інтернет). 
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У ході дослідження було встановлено коло суб’єктів відносин із приводу веб-

сайтів, до якого входять: автори і їх спадкоємці та законні набувачі відповідних 

прав. Також іноді у такі взаємини вступають провайдери зв’язку, організації 

колективного управління, реєстратори доменних імен, хостери тощо. Авторам  

належать немайнові права, а відповідні майнові зазвичай передаються ними на 

умовах договору замовникові розробки веб-сайту. Такими вважаються наступні 

права на: розповсюдження, відтворення, доведення до загального відома. Але, 

враховуючи специфіку Мережі, правовласникові наврядчи вдасться скористуватися 

правом на: імпорт примірників, аранжування та включення творів як складових 

частин до збірників тощо. Також він буде дещо обмежений й в інших 

правомочностях, наприклад, у праві на переклад. 

Аналіз наявних джерел міжнародного та внутрішнього права зарубіжних країн 

дав змогу зробити висновок про необхідність перейняття світового досвіду 

регулювання відносин, що виникають у зв’язку із веб-сайтами.  

Так, в ЄС, на відміну від США, діє особлива концепція захисту моральних 

авторських прав, яка визнає в об’єкті творчості вираження особистості автора і з цієї 

причини захищає його. В цих державах правове регулювання поширення інформації 

в Інтернеті засноване на принципах, які гарантують будь-якій державі право на 

створення комп'ютерних мереж на своїй території, участь у міжнародному обміні 

електронними даними, захист від шкідливої та (або) суспільно небезпечної 

інформації. З огляду на чинні правові інструменти та наявну судову практику у 

країнах Європи можна стверджувати, що нормативно-правова база, присвячена 

регламентації інтернет-відносин, дає змогу ефективно впливати на провайдерів та 

користувачів нелегальних матеріалів на веб-сайтах. Але, наразі, автор вважає, що 

європейським правотворцям необхідно розробити та втілити в життя нові локальні 

правові інструменти для нормалізації відносин у відповідній сфері.  

В США, навідміну від більшості країн світу, захист авторських прав в 

Інтернеті застосовується за аналогією із захистом інших об’єктів, також тут діє так 

звана концепція захисту копірайту, яка обмежується виключно творами, вважаючи, 
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що автор втрачає моральні складові щодо власного витвору. Тому більшість 

нормативно-правових актів спрямовані на конкретизацію об’єкту правової охорони 

та на скорішу ліквідацію порушення авторських прав у Інтернеті, а також на 

сприяння особам, які могли ненавмисно призвести своїми діями до порушення. А, 

отже, маємо справу із досить компромісним шляхом регламентації відносин щодо 

веб-сайтів, а, з тим, і з більш вдалим, наприклад, у порівнянні із жорсткими нормами 

французького Хадобі. Автор дисертаційного дослідження вважає за доцільне 

правотворцям нашої держави перейняти досвід американських колег у регулюванні 

таких взаємин. 

Щодо країн СНД, то і в практиці регулювання інтернет-відносин цих держав 

простежується позитивна динаміка, а кількість НПА, що стосуються даної сфери 

постійно збільшується, особливо у Російській Федерації. Але обраний нею шлях 

занадто жорсткого регулювання, який чітко простежується у т.зв. «Антипіратському 

законі» викликав багато негативних відгуків, а тому є доцільним продовження 

реформування даної галузі із більш «м’яким» курсом. 

Міжнародні загально-визнані організації також справляють чималий вплив на 

формування правового захисту веб-сайтів як об’єктів інтелектуальної власності. Так, 

відправною точкою у формуванні міжнародного законодавства про інтелектуальну 

власність в Мережі стали «Інтернет-договори» ВОІВ, на основі яких сьогодні 

Євросоюз розробляє своє Директиви із питань інтернет-права, які потім стають 

прикладом для формування нормативної бази в окремих країнах. Автором винесена 

думка про необхідність для України перейняти досвід ЄС у регулюванні взаємин 

даної галузі. Особливо це стосується фіксації у національному законодавстві «права 

бути забутим», адже будь-який користувач, як людина і громадянин має право на 

особисте життя, без його висвітлення в найбільш доступному джерелі інформації – 

Мережі. А задля швидкого та правильного вирішення доменних спорів вбачається 

бажаним застосовувати прийняту ICANN Єдину Політику Розгляду Спорів про 

доменні імена. 
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Наразі також потребують врегулювання питання договоріного закріплення 

прав, які виникають, та можуть бути передані у зв’язку із створенням веб-сайтів. 

Сьогодні не існує єдиного типового договору такого роду, а отже регулювання 

відповідних відносин ще більш ускладнюється. Саме тому необхідно створити набір 

типових договорів як на створення веб-сайту, так і щодо надання послуг хостингу, 

розміщення ресурсу на сервері, реєстрації доменного імені. На думку автора, 

обов’язки по створенню вказаних документів слід покласти на ВОІВ, як найбільш 

висококваліфікований орган у сфері захисту інтелектуальної власності. Такий крок 

допоможе створити уніфіковану систему і захисту авторських прав, і боротьби із 

порушенням. 

Як вже зазначалося, діюче національне законодавство, яке регулює відповідні 

питання, характеризується відсутністю достатнього правового регулювання, а також 

не відповідає вимогам сьогодення щодо його гнучкості та ефективності, у зв’язку із 

постійним розвитком Мережі. 

Таким чином, доцільним, на погляд автора, буде внесення наступних змін та 

доповнень до чинного законодавства: 

1. Доповнити перелік об’єктів авторського права, визначений у ч. 1 ст. 8 

Закону України «Про авторське право та суміжні права» таким об’єктом як «веб-

сайт».  

2. Доповнити ст. 1  Закону України «Про авторське право та суміжні права» 

таким визначенням терміну веб-сайт як: «сукупність програмних та апаратних 

засобів, а також змістового наповнення («контенту»), які формують собою 

єдиний об’єкт ІВ, є розміщеними на сервері, а доступ користувачів до них 

можливий через онлайн-«перехід» за унікальною адресою у Інтернеті («доменне 

імя»). 

Також вважається за доцільне розробити та внести до Книги 4 ЦКУ перелік 

особливих принципів щодо розмежування відповідальності інформаційних 

посередників, правовласників та користувачів веб-сайтів за порушення ними прав ІВ 

в Мережі. 
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Обов’язково треба створити спеціальний нормативний акт, в якому буде 

закріплено правила та інструкції щодо процесу реєстрації доменного імені. А також 

варто встановити «жорсткіші» на відміну від діючих вимоги до надання відповідних 

реєстраційних даних із обов’язковою їх документарною перевіркою Реєстратором. 

Представникам державної влади пропонується ввести в дію особливий Реєстр 

даних про правовласників та об'єкти їх прав інтелектуальної власності, що 

допоможе розвитку монетизації законно розміщеного на веб-сайті контенту (якщо 

мова йде про електронні ресурси, які вміщують літературні, аудіо-відеофайли тощо). 

Щодо розвитку правового регулювання сфери відносин, що виникають у 

зв’язку із використанням веб-сайту, вбачається 2 відповідні його шляхи. Перший: 

доповнення спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють відносини 

інтелектуальної власності, відповідними положеннями. Такі НПА змогли б 

регулювати певні аспекти, потреба у законодавчій регламентації яких виникає час 

від часу.  

Другий варіант, який вважається більш дієвим, передбачає створення 

комплексного нормативно-правового акта, який містив би положення щодо 

регламентації конкретно веб-сайтів, їх створення, функціонування, та використання, 

тим самим значно полегшивши розгляд вирішення спорів у даній галузі. 

Таким нормативним актом міг би стати Закон України «Про веб-сайт як 

особливий об’єкт інтелектуальної власності», який би містив перелік прав та 

обов’язків суб’єктів відповідних взаємин, засобів вирішення спорів, вимоги до 

складання відповідних договорів та правила реєстрації доменних імен.  

Незайвим вважається і створення єдиного державного реєстру власників 

доменних імен у загальнодержавній доменній зоні .ua, включаючи регіональні. 

Усунення зазначених прогалин у законодавстві та введення в дію наведених 

рекомендацій призведе до покращення правового регулювання відносин щодо веб-

сайту, допоможе укоріненню в уяві громадян захищеності їх творчих проявів, а це, в 

свою чергу, сприятиме стрімкому розвитку творчого потенціалу населення та 

утвердженню України як прогресивної держави, а її населення – як інформаційно 

розвинутого. 
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