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РЕФЕРАТ 

Объём дипломной работы составляет 73 страницы. Список 
использованных источников содержит 87 наименований. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОРСКОЕ ПРАВО, СМЕЖНЫЕ ПРАВА, 
ФОНОГРАММА, ВИДЕОГРАММА, ИСПОЛНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЩАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО, ИНТЕРНЕТ, ПОСТАВЩИК 
ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ, СПОСОБЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся по поводу создания и использования, а также передачи прав 
на электронные объекты смежных прав (объекты смежных прав в цифровой 
форме). 

Предмет исследования – акты международного и национального права, 
акты органов интеграционных объединений с наднациональными 
полномочиями, правоприменительная практика и правовая доктрина 
по вопросам правовой природы, а также создания, использования и передачи 
прав на объекты смежных прав в цифровой форме. 

Цель – сформулировать предложения для внесения изменений в 
действующие нормативные правовые акты Республики Беларусь, 
посвящённые регулированию общественных отношений по поводу объектов 
смежных прав в цифровой форме. 

Достижение цели настоящей работы и решение поставленных задач 
осуществляются на основе общенаучных, частных и специальных методов 
исследования социально-правовой реальности. Основой методологической 
базы исследования является диалектический подход, который позволяет 
всесторонне изучить объект и предмет исследования. В процессе 
исследования автором были также использованы следующие методы: 
сравнительно-правовой, формально-логический, исторический, 
социологический, технико-юридический, а также метод толкования. 

В результате исследования автор делает вывод о необходимости 
внесения изменений в нормативные правовые акты Республики Беларусь в 
связи с особенностями общественных отношений по поводу объектов 
смежных прав в цифровой форме. Новизна результатов исследования 
обусловлена отсутствием в Республике Беларусь фундаментальных 
исследований, посвящённых отношениям по поводу смежных прав в 
цифровой форме, а также использованием автором новейших зарубежных 
исследований объекта и предмета, отражающих современные социально-
правовые реалии.  



The diploma thesis consists of 73 pages. The list of references comprises 87 
items. 

KEY WORDS: COPYRIGHT, RELATED RIGHTS, PHONOGRAM, 
VIDEOGRAM, PERFORMANCE, BROADCAST, DIGITAL INFORMATION, 
PRIVATE INTERNATIONAL LAW, INTERNET, INTERNET SERVICE 
PROVIDER, LEGAL REMEDIES, INTERACTIVE LICENCE. 

The scope of research is social relations that develop with regard to creation 
and usage of and transfer of rights for electronic objects of related rights (objects 
of related rights existing in a digital form). 

The research subject comprises acts of international and national law, acts of 
organs of integration associations having supranational competence, case law and 
legal doctrine devoted to legal nature, creation, usage of and transfer of rights for 
objects of related rights existing in a digital form. 

The research objective is to formulate provisions for amending normative 
legal acts of the Republic of Belarus currently in effect that regulate social 
relations with regard to objects of related rights existing in a digital form. 

Meeting the objective of this research thesis and performance of the tasks 
stated is carried out on the basis of fundamental, private, and special methods of 
examination of social and legal reality. The basis of the methodological framework 
of this research is a dialectical approach, which helps to analyze the research 
subject from various points of view. While researching the author also used the 
following methods: comparative legal method, formal method, historical method, 
sociological method, technical legal method and method of interpretation. 

As the result of the research the author comes to the conclusion that 
normative legal acts of the Republic of Belarus should be amended due to certain 
peculiarities of social relations with regard to object of related rights existing in a 
digital form. The novelty of the results of the research is determined by absence of 
fundamental research of the topic in the Republic of Belarus, as well as by the 
author’s use of the most recent foreign research devoted to the subject and 
reflecting contemporary social and legal reality. 



Аб'ём дыпломнай працы складае 73 старонкі. Спіс выкарыстаных крыніц 
змяшчае 87 найменняў.  

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВА: АЎТАРСКАЕ ПРАВА, СУМЕЖНЫЯ ПРАВЫ, 
ФАНАГРАМЫ, ВІДЭАГРАМЫ, ВЫКАНАННЕ, ПЕРАДАЧА  
АРГАНІЗАЦЫІ ВЯШЧАННЯ, ІНФАРМАЦЫЯ Ў ЛІЧБАВАЙ ФОРМЕ, 
МІЖНАРОДНАЕ ПРЫВАТНАЕ ПРАВА, ІНТЭРНЭТ, ПАСТАЎШЧЫКОЎ 
ІНТЭРНЭТ-ПАСЛУГАЎ, СПОСАБЫ ПРАВАВОЙ АХОВЫ, 
ІНТЭРАКТЫЎНАЯ ЛІЦЭНЗІЯ.  

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца з нагоды стварэння і выкарыстання, а таксама перадачы правоў 
на электронныя аб'екты сумежных правоў(аб'екты сумежных правоў у 
лічбавай форме).  

Прадмет даследавання– акты міжнароднага і нацыянальнага права, акты 
органаў інтэграцыйных аб'яднанняў з наднацыянальнымі паўнамоцтвамі, 
права прымяняльная практыка і прававая дактрына па пытаннях прававой 
прыроды, а таксама стварэння, выкарыстання і перадачы правоў на аб'екты 
сумежных правоў у лічбавай форме.  

Мэта даследвання- сфармуляваць прапановы для ўнясення змяненняў у 
дзеючыя нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь, прысвечаныя 
рэгуляванню грамадскіх адносін датычна аб'ектаў сумежных правоў у 
лічбавай форме.  

Дасягненне мэты дыпломнай працы і рашэнне пастаўленых задач 
ажыццяўляюцца на аснове агульнанавуковых, прыватных і спецыяльных 
метадаў даследавання сацыяльна-прававой рэальнасці. Асновай 
метадалагічнай базы даследавання з'яўляецца дыялектычны падыход, які 
дазваляе ўсебакова прааналізавац ьаб'ект і прадмет даследавання. У працэсе 
даследавання аўтар таксама выкарыстоўваў наступныя метады: параўнальна-
прававы, фармальна-лагічны, гістарычны, сацыялагічны, тэхніка-юрыдычны, 
а таксама метад тлумачэння.  

У выніку даследавання аўтар робіць выснову аб неабходнасці ўнясення 
змяненняў у нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь у сувязі з 
асаблівасцямі грамадскіх адносін датычна аб'ектаў сумежных правоў у 
лічбавай форме. Навізна вынікаў даследавання абумоўлена адсутнасцю ў 
Рэспубліцы Беларусь фундаментальных даследаванняў, прысвечаных 
адносінам з нагоды сумежных правоў у лічбавай форме, а 
таксамавыкарыстаннемаўтарамнайноўшыхзамежныхдаследаванняўаб'екта і 
прадмета, якія адлюстроўваюць сучасныя сацыяльна-прававыя рэаліі. 
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