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ÄÎÃÎÂÎÐ²Â Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²

У положеннях наукової статті автором 
проведено аналіз чинного законодавства, юри-
дичної практики та наукових поглядів на про-
блему зловживання правами при укладення угод 
в Інтернеті. Виокремлено основні форми зло-
вживання правами при укладення угод в Інтер-
неті. З’ясовано, що в умовах інтернет-середови-
ща зловживання правом набуває специфічних 
форм, що пояснюється особливостями комуні-
кації поміж сторонами договору.
Визначено, що серед найбільш поширених 

зловживань правом при укладенні договорів в 
Інтернеті залишається свідоме введення в ома-
ну сторони потенційного договору недостатнім 
визначенням статусу пропозиції в Інтернеті, 
коли для потенційного контрагента не є очевид-
ним, чи є дана пропозиція офертою, пропозиці-
єю робити оферту або взагалі рекламною пропо-
зицією. Аналогічним за формою зловживанням 
є застосування двозначних для тлумачення да-
них опису товарів і умов доставки.
Проаналізовано дві протилежні за змістом 

форми зловживання правами при укладенні 
договорів в Інтернеті, які полягають в приму-
шенні до укладення договору та безпідставному 
ухиленні від укладення договору.
Доведено потенційну шкідливість для сто-

рони договірних правовідносин проведення пере-
говорів без мети укладення договору. Доведено, 
що подібні зловживання можуть спричиняти 
шкоду як матеріального, так і морального ха-
рактеру, що зумовлено варіативністю мотивів 
сторін для зловживання своїм правом. Доведено 
необхідність імплементації положень законо-
давства ЄС у сфері захисту цивільних прав в ме-
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режі Інтернет та уніфікації положень чинного 
цивільного законодавства в питанні заборони 
зловживання правами при укладенні договорів 
в Інтернеті. Додаткової актуальності в реаліях 
сьогодення набувають питання захисту персо-
нальних даних осіб, що вступають у договірні 
відносини в Інтернеті, а також проблемні пи-
тання відшкодування шкоди, завданої зловжи-
ваннями прав при реалізації свободи договору в 
Інтернеті.
Ключові слова: договір, Інтернет, свобода 

договору, ухилення від укладення договору, персо-
нальні дані.

Постановка проблеми
Зловживання правом, як і багато інших, 

є неоднозначною категорією в цивільному 
праві. В наукових колах ніколи не існувало 
єдиного розуміння поняття зловживання 
правом і єдиної думки, чи потрібна ця ка-
тегорія в цілому.
Проблема зловживання правом відома 

давно, адже вже римські юристи фіксува-
ли негативні риси реалізації суб’єктивного 
права не заради задоволення законних 
інтересів уповноваженої особи, а з метою 
заподіяння шкоди зобов’язаній особі [6, 
c.23].
Відповідно до ч.1-3 ст. 13. ЦК України 

здійснення цивільних прав допускається 
лише у межах, наданих договором або ак-
тами цивільного законодавства. При здій-
сненні своїх прав особа зобов’язана утри-
муватися від дій, які могли б порушити 
права інших осіб, завдати шкоди довкіллю 
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або культурній спадщині. Не допускаються 
дії особи, що вчиняються з наміром завда-
ти шкоди іншій особі, а також зловживан-
ня правом в інших формах. Зловживання 
ж цивільним правом протиставляється на-
лежному здійсненню цивільного права.

Стан дослідження проблеми
Окремі аспекти зловживання цивіль-

ним правом досліджувалися в наукових 
роботах М. Агаркова, Л. Бірюкова,  О. Вол-
кова, В. Грибанова, О. Губара, Є. Іванова, 
Р.Майданика, А. Малиновського І. По-
кровського, О. Поротикової, С. Радченко, 
М. Стефанчука, М. Хміль, Т. Яценко та ін-
ших, однак дані роботи мають загальноте-
оретичне значення та не враховують спе-
цифіки договірних відносин, що викають в 
глобальній мережі. Проблематика зловжи-
вання цивільними правами при укладенні 
договорів в Інтернеті загалом залишилася 
поза межами наукового пошуку на сьогод-
нішній день.

Мета і завдання дослідження
Питання зловживання суб’єктивними 

правами в мережі Інтернет актуалізуються 
з огляду на розширення кола відносин, які 
поступово переносяться до цифрового се-
редовища, або відносин, які одразу вини-
кають щодо цифрових об’єктів та немож-
ливі в інших відчутних, об’єктивованих 
до реального світу формах. Таким чином, 
метою даного дослідження є розширення 
наукових знань щодо форм зловживання 
правом при укладенні договорів в Інтер-
неті та опрацювання можливих шляхів ви-
рішення проблем законодавства та право-
застосовчої практики в сфері відшкодуван-
ня шкоди, завданої зловживанням правом 
при укладенні договорів в Інтернеті.

Виклад основного матеріалу
Широке застосування сучасних тех-

нологій глобальної комунікації у комер-
ційній діяльності і повсякденному житті 
зумовили створення таких економічних і 
правових категорій як «економіка в режи-
мі реального часу» та «електронна комер-
ція». В юридичному сенсі «електронна ко-
мерція» охоплює всі види правовідносин, 

пов’язаних з укладенням на міжнародних 
і внутрішніх ринках в електронній формі 
наступних угод (але не обмежується ними): 
купівлі-продажу, поставки, угод про роз-
поділ продукції, про торгове представ-
ництво або агентство, факторинг, лізинг, 
проектування, консалтинг, інжиніринг, 
інвестиційні контракти, страхування, уго-
ди про експлуатацію та концесії, банківські 
послуги, спільну діяльність та інші форми 
промислового та ділового співробітництва, 
перевезення вантажів або пасажирів пові-
тряним, морським, залізничним транспор-
том тощо [7].
Однак, слід констатувати, що договір-

ні відносини в Інтернеті на сьогоднішній 
день не обмежуються лише договорами, 
що мають комерційний характер. Широке 
поширення в Інтернеті отримали різнома-
нітні ліцензійні договори та користуваць-
кі угоди, що врегульовують відносини між 
користувачами сайтів або інших програм-
них продуктів та адміністрацією таких ре-
сурсів; угоди про збір, обробку та передачу 
персональних даних; договори щодо роз-
порядження правами немайнового харак-
теру тощо.
Інтернет залишається тим середови-

щем, в якому якнайширше реалізується 
зміст свободи договору, передбачений ст. 
6 та 627 ЦК України. Зміст свободи дого-
вору проявляється, зокрема, у свободі осо-
би вільно вступати у договірні відносини; 
самостійно обирати контрагента, самостій-
но визначати структуру і вид договірного 
зв’язку [9, с.209].
Одночасно з цим, специфіка інтернет-

відносин зумовлює також розширення 
можливостей для зловживань правами при 
укладенні договорів в Інтернеті. В межах 
Європейського Союзу більш ніж десять ро-
ків ведеться законотворча робота, покли-
кана встановити належний рівень правово-
го захисту для цивільних прав, що реалізу-
ються в договірних відносинах в Інтернеті. 
Так, у 2011 році була прийнята Директива 
2011/83/Е11 про права споживачів, в якій 
було враховано реалії інтернет-договорів.
Директива закріпила визначення циф-

рового контенту, встановила правила на-
дання послуг та продажу товарів через Ін-
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тернет і визначила деякі види зловживань, 
які використовувалися в електронній тор-
гівлі. Так положення Директиви передба-
чають:

1) заборону зміни вартості товару після 
того, як покупець додав його в кошик на 
сайті, наприклад, шляхом додавання вар-
тості доставки, платної підписки на будь-
які товари або послуги, податків. Такі до-
даткові опції повинні бути вказані перед 
покупкою із зазначенням вартості;

2) заборону на додавання в кошик по-
купця додаткових товарів, наприклад, 
страховки або додаткових товарів;

3) заборону вимагати оплату за оброб-
ку транзакції більше, ніж вона коштує на-
справді;

4) обов’язок заздалегідь вказати, що 
можлива додаткова націнка на товар, якщо 
неможливо вказати точну вартість послуги 
при замовленні;

5) заборона примусового надання по-
слуг по закінченню пробного періоду, 
якщо це здійснюється непомітно і раптово 
для споживача.
Зловживання свободою договору – до-

статньо дискусійне питання в науці ци-
вільного права, особливо щодо його меж 
з прямим порушенням цивільного законо-
давства. М.В. Кратенко визначає наступні 
форми зловживання свободою договору:

- ведення переговорів без наміру 
укласти угоду;

- ухилення від заключення публічно-
го договору;

- економічно та технічно необ-
ґрунтована відмова укладення договору 
суб’єктом, що займає домінуюче місце на 
товарному ринку;

- укладення удаваних правочинів [4, 
с.28].
В у мовах інтернет-середовища зловжи-

вання правом набуває специфічних форм, 
що пояснюється особливостями комуніка-
ції між сторонами договору.
Серед найбільш поширених зловжи-

вань правом при укладенні договорів в 
Інтернеті залишається свідоме введення в 
оману сторони потенційного договору не-
достатнім визначенням статусу пропозиції 
в Інтернеті. В даному випадку для потен-

ційного контрагента не є очевидним, чи 
є дана пропозиція офертою, пропозицією 
робити оферту або взагалі рекламною про-
позицією. Для споживача розмитість меж 
таких пропозицій означає втрачену нагоду 
укладення угоди, адже споживач, натиска-
ючи на відповідну кнопку «Купити», зали-
шається впевненим, що вже придбав товар 
за вказаною ціною, однак продавцем дана 
згода використовується для укладення ін-
шої, невигідної покупцю угоди або інших 
зловживань.
Аналогічним за формою зловживанням 

є застосування двозначних для тлумачення 
даних опису товарів і умов доставки. Вве-
дення в оману потенційного покупця – є 
прямим порушенням законодавства в сфе-
рі захисту прав споживачів. На сьогодніш-
ній день одним із найпоширеніших спосо-
бів введення споживачів в оману полягає в 
приписуванні виробником своїй продукції 
невластивих їй позитивних та привабли-
вих для споживача якостей.
Дві інші протилежні за змістом форми 

зловживання правами при укладенні дого-
ворів в Інтернеті полягають в примушенні 
до укладення договору та безпідставному 
ухиленні від укладення договору.
Так зване, примушення до укладення 

договору зазвичай полягає в укладенні до-
говору зі стороною поза її волею, в авто-
матичному режимі. Серед прикладів таких 
зловживань можна навести автоматичне 
продовження підписки інтернет-сервісу, 
додатку; укладення угод за замовчуван-
ням (розсилки, участь в оновленні, прайм-
сервіс) тощо. На відміну від законодавства 
ЄС вітчизняне законодавство не перед-
бачає детального регулювання питань 
зловживання правами, що призводять до 
укладення автоматичних угод. Вітчизня-
на судова практика також не демонструє 
ефективних засобів захисту від примушен-
ня до укладення договорів в Інтернеті.
Безпідставне ухилення від укладення 

договору полягає в свідомій відмові від 
укладення договору при наявності необ-
хідних підстав для його укладення – від-
мова відчуження на умовах ціни за аукці-
оном; відмова від укладення договору за 
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результатами конкурсу; відмова від укла-
дення публічного договору тощо.
Так, наприклад, на початку січня 2014 

року Верховний суд Німеччини встановив, 
що Ebay-аукціони принципово є пропо-
зиціями укладення договору купівлі-про-
дажу з умовою, тобто, обов’язковість укла-
дення договору до закінчення аукціону 
може бути обмежена. Внаслідок цього об-
меження, договір купівлі-продажу може 
бути не укладено в разі, якщо Ebay-аукціон 
відміняється з поважної причини. Поваж-
на причина зупинки Ebay-аукціону може 
бути пов’язана як з обмеженнями, перед-
баченими законодавством Німеччини, 
так і з порушенням правил торгівлі Ebay-
платформи [2].
Принципова позиція німецького суду 

стосувалася можливості відшкодування 
шкоди, завданої безпідставним ухиленням 
за результатами аукціону. Верховний суд 
Німеччини встановив, що до моменту ска-
сування Ebay-аукціону між продавцем і по-
купцем, який зробив найвищу ставку, було 
укладено дійсний договір купівлі-прода-
жу. Отже, продавець мав право тільки за 
певних, встановлених законом, обставин 
зупинити Ebay-аукціон і відкликати свою 
пропозицію, а покупець має право на від-
шкодування завданої шкоди.
Ще одним потенційно шкідливим для 

сторони договірних правовідносин спосо-
бом використання свободи договору є про-
ведення переговорів без мети укладення 
договору. Типовим випадком такого зло-
вживання правом є імітація переддого-
вірної діяльності (розміщення рекламних 
оголошень, публічна обіцянка винагороди, 
проведення переговорів), яка має на меті 
збір персональних даних з метою форму-
вання баз персональних даних для реклам-
них акцій або маркетингових досліджень. 
Такий вид діяльності характерний для рі-
елторів та інших посередників та реклам-
них компаній, які таким чином формують 
необхідні для їх комерційної діяльності 
бази потенційних клієнтів, об’єктів тощо.
Питання захисту персональних даних в 

Інтернеті є надзвичайно актуальним, адже 
специфіка електронної комерції передба-

чає збір, обробку та зберігання персональ-
них даних клієнтів.
Достатньо врегульованим дане питання 

є в межах європейського права. Так, з 2018 
року в ЄС набрали чинності нові правила 
обробки персональних даних – Регламент 
ЕС2016/679 від 27.04.2016 р (неофіційно - 
GDPR). Його важливим нововведенням є 
екстериторіальний принцип дії. Регламент 
дав досить широке тлумачення персональ-
них даних. Під персональними даними в 
сенсі регламенту розуміється будь-яка ін-
формація, що відноситься до ідентифікова-
ної або можливої для ідентифікації фізич-
ної особи, за допомогою яких можна пря-
мо або побічно визначити таку особу. До 
такого виду інформації належать ім’я, дані 
про місце розташування, онлайн-ідентифі-
катор, один або декілька чинників, харак-
терних для фізіологічної, фізичної, розу-
мової, економічної, генетичної, культурної 
або соціальної ідентичності фізичної особи. 
Виходячи з визначення можна зробити ви-
сновок, що і ІР- адреса також може визна-
ватися персональними даними [5].
У країнах Європейського Союзу докла-

дається максимум зусиль аби населення, 
державні служби, муніципалітети, бізнес 
розуміли норми закону, що регулюють 
обробку даних, кібербезпеку та електро-
нну комунікацію, знали практичні аспекти 
впровадження та ризики, пов’язані з неви-
конанням цих положень [10].
За таких обставин слід закцентува-

ти особливу увагу на можливості зловжи-
вання кредитно-фінансовими установами 
своїм обов’язком збереження банківської 
таємниці, адже сучасні кредитні установи, 
що здійснюють надання споживчих кре-
дитів онлайн, запитують в потенційного 
споживача їх послуг ряд даних та копій 
документів, що додаються до кредитної 
заявки, однак подальша доля отриманих 
персональних даних не врегульована за-
конодавством. Більше того, Верховним Су-
дом України було роз’яснено, що правова 
охорона прав власника банківської таєм-
ниці починається з моменту укладення в 
письмовій формі договору між клієнтом – з 
одного боку, та  банківською установою – з 
іншого [8].
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Одночасно з цим, мета проведення пе-
реговорів може бути й іншою. М.В. Кра-
тенко наводить намір відволікти контр-
агента від інших комерційних пропозицій, 
або намір от римання доступу до комерцій-
ної таємниці як вірогідні мотиви для зло-
вживання свободою договору у формі про-
ведення  переговорів без мети укладення 
договору [4, с.28].
Слід також зазначити, що дана форма 

зловживання притаманна не лише тій сто-
роні договірних відносин, що надає послу-
ги або здійснює продаж товарів, п роведен-
ня переддоговірних заходів без мети укла-
дання договору залишається популярним 
способом о бходу передбачених законодав-
ством процедур під час здійснення закупі-
вель на електронних майданчиках, таких 
як ProZorro [1].
Отже, подібні зловживання можуть 

спричиняти шко ду як матеріального, так і 
морального характеру, що зумовлено варі-
ативністю мотивів сторін для зловживання 
своїм правом.

Висновки та пропозиції
Підсумовуючи вищезазначене, слід 

констатува ти необхідність імплементації 
положень законодавства ЄС в сфері захис-
ту цивільних прав в мережі Інтернет та 
уніфікації по ложень чинного цивільного 
законодавства в питанні заборони зловжи-
вання правами при укладенні договорів в 
Інтернеті. Додаткової актуальності в реалі-
ях сьогодення набувають питання захисту 
персональних даних осіб, що вступають у 
договірні відносини в Інтернеті, а також 
проблемні питання відшкодування шкоди, 
завданої зловживаннями прав при реаліза-
ції свободи договору в Інтернеті.
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of abuse of rights in concluding transactions 
on the Internet. The main forms of abuse 
of rights in concluding transactions on the 
Internet are identifi ed. It was found that in 
the languages of the Internet environment, 
the abuse of rights takes specifi c forms, due to 
the peculiarities of communication between 
the parties to the contract.

It is determined that among the most 
common abuses of the right when concluding 
contracts on the Internet is the deliberate 
misleading of a potential contract by 
insuffi cient defi nition of the status of the offer 
on the Internet, when it is not obvious to the 
potential counterparty whether the offer is 
an offer, an offer or an advertising offer. A 
similar form of abuse is the use of ambiguous 
to interpret the description of goods and 
terms of delivery.

The two opposite forms of abuse of rights 
in concluding contracts on the Internet 
are analyzed, which consist in coercion to 
conclude a contract and unjustifi ed evasion 
from concluding a contract.

The potential harmfulness for the party 
of contractual legal relations of conducting 
negotiations without the purpose of 
concluding the contract is proved. It has been 
proven that such abuses can cause damage 
both materially and morally, due to the 
variability of the parties’ motives for abusing 
their rights. The necessity of implementation 
of the provisions of the EU legislation in 
the fi eld of protection of civil rights on the 
Internet and unifi cation of the provisions 
of the current civil legislation in the issue of 
prohibition of abuse of rights when concluding 
contracts on the Internet is proved. The 
issues of protection of personal data of 
persons entering into contractual relations on 
the Internet, as well as problematic issues of 
compensation for damage caused by abuse of 
rights in the exercise of freedom of contract 
on the Internet are becoming more relevant 
in today’s reality.

Key words: contract, Internet, freedom 
of contract, evasion of the contract, personal 
data.


