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Правове регулювання інтернет-аукціонів примусово вилученого майна

Тема (англ.)
Legal regulation of forced Internet-auctions

Реферат (укр.)
У дисертації наведено результати комплексного наукового дослідження правового регулювання інтернет-аукціонів

примусово-вилученого майна. У роботі враховані останні зміни до законодавства, що стосуються врегулювання
правовідносин під час реалізації майна на аукціоні, зокрема примусовому з використанням мережі Інтернет. Автором
доведено, що актуальною на сьогодні є проблема визначеності правової природи інтернет-аукціону, що негативно
впливає на обрання належного способу захисту прав його суб’єктами. З’ясовано, що добровільні, примусові та державні
інтернет-аукціони мають цивільно-правову природу. Автором приділена увага юрисдикції інтернет-аукціонів, правовому
становищу його суб’єктів, порядку реалізації інтернет-аукціону як складного, багатостороннього процедурного
правочину, а також безпеці проведення інтернет-аукціону.

Реферат (англ.)
In thesis presents the results of a deep scientific study of legal regulation of forced property Internet auctions. The work takes
into account the latest changes in the law relating to the settlement of legal relationships during the sale of property at the
auction, in particular the forced auction with the use of the Internet. In the thesis argues that the auction rules have deep roots
and history of the formation of their main elements: the market method of price formation, single market rules, the civil nature
of forced auction transactions, the provision of complete and reliable information to potential buyers about the quality of the
lot, the use of the principle of integrity and reasonableness, the restitution.
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