
Юридичні аспекти регулювання
нових медіа та відповідальність

журналістів

ЛЮДМИЛАПАНКРАТОВА, АДВОКАТ, ЧЛЕН
АСОЦІАЦІЇ МЕДІА-ЮРИСТІВ



Законодавче регулювання різних видів медіа

Традиційні засоби масової інформації

Нові медіа:

- Інтернет-версії ЗМІ;

- “Громадські” медіа (форуми, 
громадські журнали)

- Блоги



Міжнародне законодавство

1. Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних
свобод

2. Декларація про свободу комунікацій в Інтернет

3. Рада Європи Директива про аудіовізуальні медіа послуги (AVMSD)
http://gska2.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/903_rec_1855.htm

3. Рекомендация N R (99) 5 Комитета Министров государствам-членам
Совета Европы по защите неприкосновенности частной жизни в
Интернете http://www.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=994_357

4. Європейський Союз. План заходів щодо безпечного користування
Інтернетом http://www.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=994_097

5. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, Рішення
Європейського Суду з прав люди, директиви та інше міжнародне
законодавство

http://gska2.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/903_rec_1855.htm
http://gska2.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/903_rec_1855.htm
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_357
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_357
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_097
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_097


Принципи Декларації про свободу комунікацій в
Інтернет

Обмеження, встановлені державами не повинні перевищувати
обмежень, які застосуються до інших засобів постачання контенту;

Принцип саморегуляції контенту

Відсутність попереднього державного контролю

Забезпечення дотримання гарантій ст. 10 Конвенції щодо вилучення
та блокування інформації

Сприяння та заохочення доступу усіх до Інтернет комунікацій і
інформаційних послуг на недискримінаційній основі за доступною
ціною та без ліцензування

Надання послуг через Інтернет не повинно обтяжуватись
спеціальними дозвільними процедурами

Постачальник послуг не повинні здійснювати моніторинг контенту в
Інтернет, до якого вони надають доступ, який вони передають або
зберігають, а також щодо активного пошуку фактів чи обставин, що
викривають незаконну діяльність



Принципи Декларації про свободу комунікацій в
Інтернет

Забезпечувати, щоб постачальники послуг не притягались до
відповідальності за зміст в Інтернет, коли вони лише передають
інформацію або надають послуги доступу до Інтернет. 

Забезпечення гарантії свободи вираження поглядів осіб, які
першими зробили інформацію доступною

З метою забезпечення захисту від он-лайнового стеження і
сприяння вільному вираженню інформації та ідей, поважати
бажання користувачів Інтернет не розкривати свою особистість. Це
не перешкоджатиме країнам членам вживати заходів і
співпрацювати з метою відстеження осіб винних у кримінальних
вчинках, відповідно до національного законодавства, Конвенції
про захист прав людини й основних свобод та інших міжнародних
домовленостей у галузі правосуддя і діяльності поліції. 



Законодавство України, що регулює надання
телекомунікаційних послуг

Технічні аспекти
адміністрування адресного
простору українського
сегменту Інтернет

ЗУ «Про телекомунікації”
http://www.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=1280-15

Захист прав споживачів
телекомунікаційних послуг

ЗУ “Про телекомунікації”
http://www.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=1280-15

Офіційна державна
інформація, захищена від
модифікацій та
зовнішнього втручання

ЗУ “Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних
системах»
Положення про веб-сайт Верховної
Ради
http://www.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=462%2F01-
%F0%E3
Закони України “Про Єдиний
державний реєстр судових рішень”

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1280-15
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1280-15
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1280-15
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1280-15
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=462/01-%F0%E3
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=462/01-%F0%E3
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=462/01-%F0%E3


Законодавство України, що регулює медіа

Нові медіа

Конституція України
Закон про інформацію
Закон про телекомунікації
Цивільний кодекс України

Традиційні медіа
Конституція України
ЗУ “ Про інформацію
ЗУ “ Про друковані засоби
масової інформації,
ЗУ “ Про інформаційні
агентства ”
ЗУ “ Про телебачення та
радіомовлення
Цивільний Кодекс України
Закон про порядок
висвітлення діяльності
органів державної влади та
органів місцевого
самоврядування
Закон про державну
підтримку ЗМІ та соціальний
захист журналістів



Відмінність статусу журналістів
зареєстрованих ЗМІ та Інтернет видань

Традиційні ЗМІ:  друковані, 
теле-радіо, інформагенції
Традиційні ЗМІ:  друковані, 
теле-радіо, інформагенції

Нові ЗМІ: Інтернет виданняНові ЗМІ: Інтернет видання

Права громадян згідно з
загальним законодавством,  
яке надає рівні можливості
для кожного громадянина

Застосуванню лише згідно з
аналогією закону на розсуд
суду

Залежить від форми
співпраці, однак немає пільг

Акредитація згідно з законом
“ Про порядок висвітлення
діяльності …”

Права журналістів видання

Законодавчі підстави
звільнення від
відповідальності

Гарантовані трудові права + 
пільги для журналістів

Акредитація журналістів
редакції



Звільнення від відповідальності
для всіх медіа

- висловлення оціночних суджень за наявності
мінімальної фактичної основи (ст. 47-1 ЗУ “ Про
інформацію ”)

- якщо інформація надана посадовою особою
та така, що міститься в офіційних джерелах (ст. 
302 Цивільного Кодексу )

- суспільно значима інформація (ст. 30 ЗУ “
Про інформацію ”)

- рішення Європейського Суду з прав людини.



Відмінності

Для зареєстрованих медіаДля зареєстрованих медіа Для Інтернет медіаДля Інтернет медіа

Передрук з посиланням на інше ЗМІ
(дослівне відтворення);
Цитування посадових осіб;
Розголошується таємниця, яка
спеціально охороняється законом, 
проте ці відомості не було отримано
журналістом незаконним шляхом
Подається без попереднього запису
(для ТРК)
Журналіст був добросовісним

Ст. 42 ЗУ “ Про друковані ЗМІ”
Ст. 35 ЗУ “ Про інформаційні агентсва”
Ст. 67 ЗУ “ Про телебачення та

радіомовлення ”
Ст. 17 ЗУ “ Про державну підтримку ЗМІ і

соціальний захист журналістів…)

Суперечить статті 10 
Конвенції про захист
прав людини вимога, 
щоб журналісти
дистанціювалися від
змісту цитати ( справа
Тома проти
Люксембургу”)



Офіційні джерела, посилання на які не потребує додаткової
перевірки інформації

Сайти Верховної Ради України, Урядовий портал

Державний реєстр судових рішень

Державні реєстри, розміщені на сайті
Міністерства юстиції тощо

Сайти міжнародних організацій (Європейський
Суд, бюро інформатизації Ради Європи, ОБСЄ, 
громадські організації тощо)

Інтернет-версії ЗМІ

Інформаційні агентства



Сайти підприємств, організацій та фізичних осіб, 
інформаційні бази

Офіційні сайти підприємств та організацій, 
не мають статусу офіційних джерел
інформації, однак, інформація може бути
використана без перевірки з посиланням на
домашню сторінку;

Обов'язкова додаткова фіксація інформації
в електронному вигляді, на паперовому носії

Якщо інформація надзвичайно важлива, 
бажано засвідчити її додатково актом
(нотаріально).



Сайти, блоги, форуми

Мають статус альтернативних джерел: 

Інформація прирівнюється до «чуток»

потребує доведення/підтвердження з інших
джерел

не може бути безпечно використана без
додаткової перевірки

не застосовуються підстави звільнення від
відповідальності, навіть у випадку посилання
на джерело



Неприпустимість зловживання правом на інформацію

Встановлюється ст. 46 Закону України “ Про інформацію ”, тому
поширюється на всі без винятку медіа,  незалежно від способів
поширення інформації та стосується :

Закликів до повалення конституційного ладу,

порушення територіальної цілісності країни, 

пропаганди війни, насильства, жорстокості, 

розпалювання расової, національної релігійної ворожнечі (“мова
ненависті”) 

підбурювання до неправомірних дій;

державної таємниці, та іншої конфіденційної інформації (лікарська
таємниця, таємниця грошових вкладів,  листування, телефонних
розмов);

порнографії.  



Відповідальність за зміст інформації, поширеної в мережі несе споживач
телекомунікаційних послуг, а не провайдер.

Порушення щодо змісту:

- поширення недостовірної інформації,

- інформація, яка порушує права інших осіб: втручання в
приватне життя, конфіденційна інформація, таємниці

- “ мова ненависті ”;

- порнографія, пропагування насильства, жорстокості.

Надання провайдером інформації про споживача:

- Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги,  що
він отримав, надається у випадках і в порядку, визначених законом, 
у т.ч. на вимогу суду, на запит адвоката, правоохоронних органів;

- В інших випадках ця інформація надається лише за письмової
згоди споживача



Справа компанії Yahho!

Компанія Yahho! Розмістила на своєму сайті веб-сторінку для проведення
аукціонів, на яких зареєстровані користувачі могли продавати та купувати
різні речі. НА аукціон було запропоновано нацистські атрибути – уніформа, 
книга “Майн Кампф”, фільми, музика. При продажу цих предметів компанія
Yahho! Виступала як посередник. Оскільки компанія була заснована в США, 
де немає заборони на поширення нацистських атрибутів, проблем не
виникало. Однак, сайт був доступний у всьому світі. Позов про заборону
рекламувати нацистські атрибути було подано у Франції, де законодавство
забороняє обіг таких предметів. Позивачами були Спілка французьких
єврейських студентів і Ліга проти расизму та антисемітизму. 

Рішення французького Суду: 1) оскільки сайт був доступний на території
Франції, дії підпадають під юрисдикцію Франції; 2) судовий припис
заблокувати доступ усіх французьких користувачів послуг до сайту. 

Виконання судового припису: технічно дуже складно заблокувати доступ
усіх французьких користувачів, однак, рішення суду Франції не підлягає
беззаперечному виконанню на території США.

Результат: компанія вирішила взагалі заборонити продаж
нацистських предметів на Інтернет-аукціоні.



Справа “Ахметов проти Інтернет-сайту “Обозреватель”

На сайті “Обозреватель” було розміщено статтю Т. Чорновіл, у якій розповідалося про
дитинство та молоді роки Р. Ахметова, який вважав, що дана інформаціє є недостовірною та
порушує його немайнові права, а також впливає на його ділову репутацію, яка склалася на
сьогодні. Він подав позов до Лондонського суду, посилаючись на те, що ця інформація
доступна у Лондоні, де він має бізнесових партнерів, та може викликати негативні наслідки
для його бізнесу. Також він зазначав, що не довіряє українським судам. Пан Ахметов
вимагав відшкодування 100 тисяч доларів з сайту та журналіста. 

Інтереси пана Ахметова представляли британські адвокати, натомість, журналісти взагалі не
були представлені, їм навіть не повідомляли про судові засідання, вони не могли надати
докази достовірності інформації, тобто були повністю позбавлені права на захист. 

Рішенням Лондонського Суду було повністю задоволено позов та зобов'язано: 1) зняти
інформацію з сайти; опублікувати спростування та сплатити 100 тисяч доларів на користь
позивача. 

Виконання: рішення було виконано негайно, хоча згідно з Законом України “ Про міжнародне
приватне право” повинно було пройти певну судову процедуру. 

Вірогідно, що у даному випадку мала місце певна домовленість між власниками сайту та
позивачем, оскільки не було зроблено жодної адекватної дії для захисту сайту та журналіста, 
однак, ця справа показує небезпеку розгляду справи судами інших держав.  



Постанова Пленуму Верховного Суду України
“ Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної

особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи

Належним відповідачем у разі поширення інформації
в мережі Інтернет є автор відповідного інформаційного
матеріалу та власник веб-сайта,  

Якщо автор поширеної інформації невідомий або його
особу та/чи місце проживання (місцезнаходження) 
неможливо встановити,  а також коли інформація є
анонімною і доступ до сайта - вільним, належним
відповідачем є власник веб-сайта,  на якому
розміщено зазначений інформаційний матеріал,  
оскільки саме він створив технологічну можливість
та умови для поширення недостовірної iнформації. 



http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_001700-09

Дані про власника веб-сайта можуть бути
витребувані відповідно до положень ЦПК в
адміністратора системи реєстрації та обліку доменних
назв та адреси українського сегмента мережі Інтернет. 

Якщо недостовірна інформація,  що порочить гідність, 
честь чи ділову репутацію,  розміщена в мережі
Інтернет на інформаційному ресурсі,  зареєстрованому
в установленому законом порядку як засіб масової
інформації, то при розгляді відповідних позовів судам
слід керуватися нормами,  що регулюють діяльність
засобів масової інформації.

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_001700-09
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_001700-09


Кримінальна відповідальність
Встановлена Кримінальним кодексом України

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14

Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно
від їх расової, національної належності або ставлення до
релігії
Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних
розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції,  що
передаються засобами зв'язку або через комп'ютер
Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав
Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-
обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих
систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку
шляхом масового розповсюдження повідомлень
електрозв'язку
Стаття 436. Пропаганда війни

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14


Захист авторського права в мережі Інтернет

Твори, які не є об'єктами авторського права

акти органів державної влади та органів
місцевого самоврядування (закони,  укази,  постанови, 
рішення тощо), а також їх офіційні переклади; 

державні символи України,  грошові знаки,  емблеми
тощо, затверджені органами державної влади; 

повідомлення про новини дня або інші факти,  що
мають характер звичайної прес-інформації



Особливості Інтернету

В Мережі всі об’єкти інтелектуальної
власності змінюють свою форму на
електронних сторінках. 

Представляють собою окремий об’єкт
авторського права, який складається з: 
фото, відео, аудіофайлів, текстів. 

Ці об’єкти можуть захищатися як окремо, 
так і в цілому. 



Регулювання авторського права в Інтернет

Використанням твору є його: 
1) опублікування (випуск у світ); 
2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій
формі; 
3) переклад; 
4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні
зміни; 
5) включення складовою частиною до збірників,  баз
даних,  антологій, енциклопедій тощо; 
6) публічне виконання; 
7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 
8) імпорт його примірників,  примірників його
перекладів, переробок тощо. 

Стаття 441 ЦК України



Публікація твору

Твір вважається опублікованим (випущеним у
світ), якщо він будь-яким способом
повідомлений невизначеному колу осіб,  у тому
числі виданий,  публічно виконаний,  публічно
показаний, переданий по радіо чи
телебаченню,  відображений у
загальнодоступних електронних системах
інформації. 

Ніхто не має права опублікувати твір без
згоди автора



Коли можна правомірно використовувати твори
без згоди автора

Твір може бути вільно,  без згоди автора та інших осіб, 
та безоплатно використаний будь-якою особою: 

1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як
ілюстрація у виданнях,  радіо- і телепередачах,  фонограмах
та відеограмах,  призначених для навчання,  за умови
дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені
автора, якщо воно вказане в такому джерелі,  та в обсязі,  
виправданому поставленою метою; 
2) для відтворення у судовому та адміністративному
провадженні в обсязі, виправданому цією метою; 
3) в інших випадках, передбачених законом. 

Особа,  яка використовує твір,  зобов'язана зазначити
ім'я автора твору та джерело запозичення. 



Правила посилання

Для того щоб уникнути порушень
авторського права в мережі, слід
встановлювати гіперпосилання
тільки на домашню сторінку або ж на
сторінку, яка містить відомості про
автора сайта. 



Можливості захисту авторського права в
Інтернет

Звернення до суду:

Позивач повинен зафіксувати порушення його права, знайти відповідача
шляхом звернення до whois-баз;

Відповідачем може бути власник домена або сам провайдер, котрий дозволив
розміщення на своему сервері домена, який допустив порушення
авторського права;

В суді можна вимагати: припинити порушення авторського права, 
відшкодувати шкоду за використання твору, компенсацію моральної шкоди

Звернення до провайдера:

Подати претензію до провайдера, де зазначити, що на сервері провайдера
міститься інформація, що охороняється авторським правом та належить
конкретній особі;

Вимагати припинення порушених прав

Провайдер виконує функцію медіатора, оскільки порушення авторського права
його користувачами, може спричинити йому збитки



Дякую за увагу!

Буду рада допомогти у Вашій професійній
діяльності. 

Тел.093-102-1081

E-mail: pankratovalyudmyla@ukr.net

shanoar2008@yandex.ru
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