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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

У статті досліджено питання щодо надання правової охорони специфічним об’єктам, що існують у мережі 

Інтернет, зокрема, таким як дата-центри, веб-сайти тощо (і, відповідно, розширення обсягу кримінально-правової 

охорони). Встановлено, що необхідним є комплексне врегулювання питань створення і використання веб-ресурсів, 

проте існуюча правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності цілком дозволяє виявити факти 

порушення права інтелектуальної власності у мережі Інтернет. Однак проблемними питаннями видаються 

фіксація подібних фактів і встановлення винних осіб, що є основними причинами неможливості чи значного 

ускладнення притягнення винних осіб до відповідальності. 
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Особливості об’єктів права інтелектуальної 

власності і їх кримінально-правове значення 

досліджувалися у науці. Деякі питання, по-

в’язані із дослідженням кримінально-правової 

охорони цих об’єктів у мережі Інтернет, були 

розглянуті у роботах Берзіна П. С. [1], Волин-

ця Р. А. [5], Нерсесяна А. С. [11], Харченка В. 

Б. [13] та деяких інших науковців. Утім, 

питання доцільності встановлення спеціальних 

законодавчих норм, що забезпечували би кри-

мінально-правову охорону об’єктів права інте-

лектуальної власності у мережі Інтернет, є дос-

лідженим недостатньо. Отже, дослідження цього 

питання виявляється актуальним і доцільним. 

У зв’язку із специфікою глобальної інфор-

маційної мережі Інтернет, пов’язаною із мож-

ливістю швидкої передачі даними, копіювання 

і розповсюдження інформації, у літературі не-

одноразово піднімалися питання щодо надан-

ня правової охорони таким об’єктам як дата-

центри, веб-сайти тощо (і, відповідно, розши-

рення обсягу кримінально-правової охорони). 

Однак, ці пропозиції не видаються обґрунто-

ваними з огляду на таке. 

Висуваючи пропозицію щодо надання веб-

сайту правової охорони як об’єкта авторського 

права, В. В. Філінович запропонувала доповни-

ти ст. 8 Закону України «Про авторське право 

та суміжні права» спеціальним визначенням 

терміну «веб-сайт» такого змісту: «сукупність 

програмних та апаратних засобів, а також зміс-

тове наповнення («контент»), які формують со-

бою єдиний об’єкт ІВ, є розміщеними на серве-

рі, а доступ користувачів до них можливий че-

рез онлайн-«перехід» за унікальною адресою у 

Інтернеті («доменне ім’я»)» [12, 5]. Водночас, 

автор не наводить аргументів на користь того, 

чому саме усю інформацію, розміщену на сайті, 

а також «сукупність програмних і апаратних 

засобів» слід розглядати як єдиний об’єкт права 

інтелектуальної власності. Важливо звернути 

увагу на такі особливості веб-сайтів: а) веб-сайт 

може вміщувати у себе багато різних об’єктів 

права інтелектуальної власності (наприклад, 

статті, фотографії, відеозаписи, знаки для това-

рів і послуг тощо) і, поряд із цим, включати ін.-

формацію, яка не охороняється у якості об’єкта 

права інтелектуальної власності (наприклад, 

офіційні повідомлення про новини, законодавчі 

акти тощо), що формує змістовне наповнення 

сайту; б) змістовне наповнення сайту не є ста-

лим і може постійно змінюватися шляхом видо-

зміни існуючої інформації, її вилучення і до-

повнення сайту новою інформацією. З цього 

видається сумнівною можливість визнання 

усієї сукупності змістовного наповнення сайту 

такою, що існує у єдності із програмними і 

апаратними засобами; в) для створення веб-

сайту можуть залучатися кілька осіб (напри-

лад, дизайнер, художник, автор текстів статей 

чи інших публікацій, технічні спеціалісти то-

що), кожен з яких відповідно до власного твор-

чого внеску зберігає за собою авторське право 

на результати своєї інтелектуальної творчої ді-

яльності. Таким чином, так само, як і, напри-

лад, гіперпосилання не визнається самостійним 

об’єктом авторського права, а тільки елемен-

том, що виконує функції адресації користувач-
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чів, оскільки не відповідає умовам охороно-

здатності об’єктів авторського права, утім може 

за певних підстав містити у собі об’єкт авторсь-

кого права (текст, зображення тощо) [8, 22 – 23], 

або так само як і дата-центри (сховища яких-

небудь даних, що може лише зберігати об’єкти 

права інтелектуальної власності) [2, 94], на веб-

сайті можуть бути представлені охоронювані 

об’єкти права інтелектуальної власності (зокре-

ма, підлягають правовій охороні розробки щодо 

художнього оформлення сайту (дизайн), тексти 

статей та інших публікацій, зображення різних 

видів, відео-, аудіозаписи та ін.). Однак, це не дає 

підстав зробити висновок, що у разі розміщен-

ня усіх цих об’єктів на одному інформаційному 

ресурсі, зокрема, на веб-сайті, має наслідком 

здобуття ними єдності.  

Доменне ім’я, на даний момент, не визнано 

законодавцем у якості окремого охоронювано-

го об’єкта права інтелектуальної власності і 

визначається як ім'я, що використовується для 

адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті (ст. 

1 Закону України «Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуг»). Однак, цей же Закон 

встановлює, що порушення прав власника зна-

ку для товарів і послуг вважається також вико-

ристання без його згоди в доменних іменах 

знаків та позначень (ст. 20). Слід погодитись із 

тим, що доменне ім’я володіє усіма ознаками 

оборотоздатності: 1) кожне доменне ім’я є уні-

кальним; 2) права на кожне доменне ім’я нале-

жить володільцю (адміністратору) доменного 

імені; 3) право на доменне ім’я є відчужуваним, 

тобто може бути переданим від однієї особи до 

іншої; 4) доменне ім’я має певну цінність, тобто 

має ринокву вартість [6]. Як вірно відзначила 

Некіт К. Г., власник доменного імені має право 

самостійно визначати способи його викорис-

тання (розмістити рекламу, сайт про послуги 

та/або товари, зробити доступ платним або без-

коштовним, може здати доменне ім’я в оренду, 

може продати його тощо). У той же час, при 

співвідношенні прав на доменне ім’я і прав на 

товарний знак та інші позначення необхідно 

досліджувати у кожному конкретному випадку, 

чи можливе використання спірного доменного 

імені, якщо воно збережеться за відповідачем – 

власником доменного імені [10, 42 – 43].  

Отже, погоджуючись із необхідністю законо-

давчого визначення ключових понять, що засто-

совуються у зв’язку з використанням мережі 

Інтернет, а також комплексного врегулювання 

питань створення і використання веб-ресурсів, 

все ж відмічу, що існуюча правова охорона 

об’єктів права інтелектуальної власності дозво-

ляє виявити факти порушення права інтелекту-

альної власності у мережі Інтернет. Це підтверд-

жується і наявною судовою практикою. Наприк-

лад, вироком Приморського районного суду м. 

Одеси від 09.11.2017 року у справі 

№522/17001/17, провадження 1-КП/522/1498/17, 

особу було засуджено за незаконне розповсюд-

ження аудіовізуальних творів у мережі Інтернет 

[4]. Кваліфікація дій щодо незаконного розпов-

сюдження кінофільмів через мережу Інтернет за 

ст. 176 КК міститься також у вироку Примор-

ського районного суду м. Одеси від 27.03.2017 

року у справі № 522/23590/16-к, провадження 1-

КП/522/114/17 [3]. У той же час, проблемними 

питаннями видаються фіксація подібних фактів і 

встановлення винних осіб, що є основними при-

чинами неможливості чи значного ускладнення 

притягнення винних осіб до відповідальності1. 

                                                           
1 Для спрощення процесу фіксації фактів правопорушень щодо об’єктів 

права інтелектуальної власності доцільним видається вирішення питання 

щодо надання нотаріусам повноважень шляхом вчинення нотаріальної дії 

здійснювати фіксацію інформації, розміщеної на електронному ресурсі. 

Можливим видається розглянути практику законодавця Російської Федерації 

щодо надання повноважень нотаріусам складати протокол огляду сайтів, що 

дозволяє у найменші строки зафіксувати усю інформацію, розміщену на 

відповідному інтернет-ресурсі [9]. В Україні пропонувалося надати 

повноваження нотаріусом засвідчувати копії інтернет-сторінок  [7]. Проте, на 

сьогоднішній день це питання залишається відкритим. 
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Коротюк О. В.  
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
В статье исследован вопрос о предоставлении правовой охраны специфическим объектам, которые существуют в 
сети Интернет, в частности, таким как дата-центры, веб-сайты и т. д. (и, соответственно, расширения объема 
уголовно-правовой охраны). Установлено, что необходимо комплексное урегулирование вопросов создания и 
использования веб-ресурсов, однако существующая правовая охрана объектов интеллектуальной собственности 
вполне позволяет выявить факты нарушения права интеллектуальной собственности в сети Интернет. Однако 
проблемными вопросами являются фиксация подобных фактов и установления виновных лиц, что является основными 
причинами невозможности или значительного усложнения привлечения виновных лиц к ответственности. 
Ключевые слова: уголовно-правовая охрана, объект права интеллектуальной собственности, веб-сайт, 
посягательство, Интернет. 
 

Korotiuk O. V.  
CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION OF OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE 
INTERNET NETWORK 
The article explores the issue of providing legal protection to specific objects that exist on the Internet, such as data centers, 
websites, etc. (and, consequently, extending criminal protection). It has been determined that a comprehensive regulation of 
the issues of creation and use of web resources is necessary, but the existing legal protection of objects of intellectual property 
rights fully reveals the facts of infringement of objects of intellectual property rights in the Internet. However, the problematic 
issues are the fixation of such facts and the establishment of perpetrators, which are the main reasons for the impossibility or 
significant complication of bringing the perpetrators to justice. 
Keywords: criminal and legal protection, object of intellectual property rights, website, encroachment, Internet.  
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