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ВСТУП

Важко не погодитись з тезою, що людство до сих пір, в повній мірі, не збагнуло зна-
чення і вплив на розвиток суспільних процесів Інтернету. Сьогодні, цю технологію ми 

сприймаємо, як даність, гортаючи матеріали найкращих бібліотек світу в смартфоні, слухаю-
чи різноманітні підкасти он-лайн, надсилаючи податкову звітність, керуючи банківськими і 
комунальними рахунками не виходячи з квартири та спілкуючись практично безкоштовно з 
будь-ким з будь-якої точки світу. Хоча, якщо згадати, то ще на початку 2000-х років це сло-
во, як в масштабах світу так і в Україні, було невідоме широкому загалу. Динаміку розвитку 
Інтернету яскраво характеризують цифри: з 327 млн користувачів у 2000 р. до 3,8 млрд ста-
ном на 2017 рік1. За даними досліджень 2018-го року, які цитують українські ЗМІ, кількість 
продовжує зростати і становить 4 мільярди (активних інтернет-користувачів). А користувачів 
соціальних мереж вже понад 3 мільярди2. Всесвітнє павутиння (World Wide Web - www) все 
більше і щільніше охоплює країни, верстви та прошарки їх населення. Якщо ж умовно, то в 
контексті розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій, освіти, лікування, зага-
лом швидкостей в найрізноманітніших сферах суспільного життя історію вже можна розділяти 
на періоди «до» та «після» Інтернету.

Звісно, такий швидкий розвиток всесвітньої інформаційно-комунікаційної технології мав 
наслідком і появу великої кількості загроз та викликів. Від кіберзлочинності у всіх можливих 
проявах і втручання у роботу об’єктів критичної інфраструктури до захисту персональних даних 
і зловживань у сфері свободи слова та поширення інформації. З’явились міжнародні норма-
тивно-правові акти щодо Інтернет, практика Європейського суду з прав людини щодо питань 
прав людини в контексті діяльності Інтернет, нові статті в кримінальних кодексах країн та актах 
цивільного законодавства тощо. Проте, події останніх років свідчать, що нормотворчість, як на-
ціональних так і міжнародних рівнів «не встигає» за розвитком технологій. Поки проговорюються 
і виписуються, впроваджуються нові норми/правила/стандарти, з’являються якісно нові питання 
і проблеми, пов’язані з глобальною мережею. Якщо говорити про світ загалом – це вплив на ви-
борчі процеси, фальшиві акаунти в соціальних мережах, дезінформація та захист персональних 
даних. В Україні ж протягом останніх років до них додалась ще й «гібридна війна» з Російською 
Федерацією. На сьогодні вже ні у кого не викликає сумніву те, що одним з основних інструментів 
цієї війни – є інформаційний вплив. Поширення вигаданих історій, пропаганда, яка, в тому числі, 
виправдовує анексію Криму, викривляє інформацію про військові події на сході країни, в мережі 
Інтернет відбувається майже кожного дня. 

На цьому тлі дуже гучними стали голоси щодо забезпечення суверенітету, державної 
безпеки та обороноздатності в тому числі в інформаційній сфері. І, якщо стосовно «традиційних» 
ЗМІ (радіо, телебачення, преса) існує більш менш чітке регулювання їх діяльності, то Інтернет 
до останнього часу лишався територією майже абсолютної свободи. Постали питання про те, як 
мінімізувати зловживання в цій сфері і унеможливити використання мережі країною-агресором 
на шкоду нашій державі, як убезпечити вибори від втручання, як запровадити ефективні і зба-
лансовані регуляторні механізми. Два роки спроб влади вирішити цю проблематику призвели 
до появи низки законопроектів які спрямовані на блокування Інтернет-сайтів та фільтрування 
інформації в Інтернеті. При цьому, їх автори намагаються наділити певні органи влади необме-
женими повноваженнями по контролю за поширенням інформації в мережі, надають їм право 
забороняти функціонування тих чи інших веб-ресурсів. Подібні ініціативи влади викликали і бу-
дуть викликати негативну реакцію правозахисних і міжнародних організацій, оскільки інстру-
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менти обмежень прав людини без чітких процедур і підстав призведуть до свавілля. Завдання 
майбутнього законодавства та практики його застосування - досягнути справедливого балансу 
між свободою слова, поширенням інформації в Інтернет та необхідністю забезпечити державну 
безпеку і суверенітет країни. Але, на сьогодні, можна стверджувати, що в Україні нормотвор-
чість щодо Інтернет «відстала» на десять-п’ятнадцять років. Особливо, в контексті викликів і 
загроз, пов’язаних із військовими діями, окупацією Криму і діями країни-агресора. Відкритим, 
на сьогодні, також лишається питання Інтернету в контексті виборів. 

В підсумку, така якість національного законодавства призводить до появи великої кіль-
кості питань, появи міфів та відсутності впевненості в своїх діях, статусі, правах та обов’язках у 
всіх, хто так чи інакше користується Інтернетом. Якщо говорити про свободу слова та поширен-
ня інформації, то таким прикладом є питання, пов’язані із правовим статусом он-лайн ЗМІ. Чи є 
веб-сайт – засобом масової інформації? Чи є журналіст, який працює в он-лайн виданні «жур-
налістом» в розумінні чинного законодавства і в яких випадках? Які професійні права та гарантії 
у журналіста он-лайн ЗМІ? Яка відповідальність існує для журналістів і взагалі за поширення 
інформації в мережі Інтернет? Авторське право та його захист в мережі?

Унікальність Інтернету полягає і в тому, що він має універсальний характер і значення 
щодо реалізації багатьох прав та свобод людини. Свобода вираження поглядів і поширення 
інформації, свобода творчої та підприємницької діяльності, свобода проведення мирних зборів, 
таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції тощо. Проте, 
саме цей посібник ми створювали, насамперед, як практичний дороговказ з питань пов’язаних 
із реалізацією свободи слова в Інтернеті, а також тих, які стосуються правових особливостей 
діяльності он-лайн ЗМІ. Сподіваємось, він стане в нагоді, як практикуючим журналістам, ре-
дакторам он-лайн ЗМІ так і викладачам журналістських та юридичних факультетів, юристам 
практикам та дослідникам.

З повагою,
Людмила Опришко та Олександр Бурмагін.

1 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82 
2 https://hromadske.ua/posts/u-2018-internet-koristuvachiv-stalo-4-mlrd-z-nih-ponad-3-mlrd-koristuyutsya-
socmerezhami-doslidzhennya 
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МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ 
СВОБОДИ СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ

ЯКІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ РЕГУЛЮЮТЬ ПОШИРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ?

Провідним міжнародним документом, в кому викладено основні принципи поширення ін-
формації, є Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (далі по 
тексту – Європейська Конвенція, ЄКПЛ). Стаття 10 ЄКПЛ гарантує право на свободу вираження, 
яке однаковою мірою поширюється на будь-яку особу: журналіста, засіб масової інформації, 
митця, науковця, та й зрештою, на будь-яку особу, яка хоче повідомити чи отримати інформа-
цію. Ця свобода застосовується як до традиційних каналів передачі повідомлень (преса, радіо, 
телебачення тощо), так і до поширення інформації в мережі Інтернет. 

Право на свободу слова включає:

- право дотримуватись своїх поглядів;

- право одержувати та передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної 
влади і   незалежно від кордонів.

Водночас, зазначене право не є абсолютним. Інколи, для його реалізації необхідно отри-
мати дозвіл. Так, дозволяється вводити ліцензування щодо діяльності радіомовних, телевізій-
них або кінематографічних підприємств.

Право на свободу вираження пов’язане із обов’язками та відповідальністю. А тому воно 
може обмежуватись за умови дотримання низки вимог, встановлених частиною 2 статті 10 ЄКПЛ. 
Такі обмеження повинні бути:

- встановлені законом (який повинен відповідати критеріям ясності та передбачуваності; 
бути оприлюдненим та доступним для ознайомлення);

- вводитись лише для досягнення легітимної мети, яка визначена § 2 статті 10 Конвенції. З 
іншою метою вводити обмеження заборонено.

- бути необхідними в демократичному суспільстві, а саме:

• для їх введення повинна існувати нагальна суспільна потреба (оцінюються контекст, су-
спільний інтерес, статус особи та її вплив тощо);

• обмеження повинно бути пропорційним законній меті (необхідно знайти відповідний ба-
ланс між правом, на захист якого спрямоване обмеження, та правом на свободу вираження);

• мотиви введення обмежень повинні бути відповідними і достатніми.

Краще зрозуміти значення наведених стандартів можна шляхом вивчення практики Євро-
пейського Суду з прав людини. Поширення повідомлень в Інтернеті було предметом розгляду, 
зокрема, у справі «Редакція газети «Правое дело» і Штекель проти України». В ній піднімались 
питання стосовно того, чи може Інтернет слугувати джерелом інформації для журналістів, чи 
мають держави позитивні обов’язки створити законодавчу базу, яка б захищала свободу вира-
ження поглядів у цій мережі. Суттєвий вплив на свободу слова в Інтернеті мали рішення ЄСПЛ у 
справах «Ahmet Yildirim проти Туреччини» (питання доступу до Інтернету); «Delfi AS v. Estonia» 
(оприлюднення коментарів під статтею на сайті), «Węgrzynowski and Smolczewski проти Поль-
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щі» (доступ до публічних Інтернет-архівів) та інші.

Важливе значення для розуміння стандартів поширення інформації у Всесвітній мережі 
мають і документи, прийняті ООН, Радою Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями.

Зокрема, в резолюції Ради ООН з прав людини «Про сприяння, захист та здійснення прав 
людини в Інтернеті» від 5 липня 2012 року сформульовано дуже важливий принцип, відповідно 
до якого «права, які людина має офлайн, мають однаковою мірою бути захищені онлайн, зокре-
ма, свобода вираження поглядів, яка застосовується незалежно від кордонів та щодо будь-я-
ких обраних особою ЗМІ, відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини та Міжна-
родного пакту про громадянські і політичні права».

В цій резолюції визнається відкритий і глобальний характер Інтернету і міститься заклик до 
держав сприяти та полегшувати доступ до мережі. 

16 квітня 2014 року Комітетом Міністрів Ради Європи ухвалено рекомендацію CM/Rec(2014)6 
щодо посібника з прав людини для Інтернет-користувачів. В ньому даються пояснення щодо 
прав користувачів в Інтернеті, їх можливих обмежень та доступних засобів правового захисту. 
Основоположним принципом є положення про те, що права людини та основоположні свободи 
повинні однаковою мірою забезпечуватися в офлайні та онлайні. 

Коротко основні міжнародні стандарти поширення інформації в мережі Інтернет можна 
викласти наступним чином:

• Доступ і недискримінація;

• Свобода вираження поглядів і інформації;

• Зібрання, об’єднання та участь;

• Приватне життя, право на анонімність, захист даних;

• Освіта і грамотність, свобода науки;

• Діти і молодь;

• Ефективні засоби правового захисту.

Детальніше про зміст кожного з наведених стандартів ви можете дізнатись, перейшовши 
до тексту посібника за вищенаведеним посиланням.

ЯКІ СТАНДАРТИ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
ІСНУЮТЬ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ?

В Україні Інтернет не має окремого правового регулювання (спеціального закону).

Поширення інформації у «Всесвітній павутині» регулюється загальними правовими актами, 
серед яких можна виділити відповідні норми Конституції України, Цивільного кодексу України, 
Законів України «Про телекомунікації», «Про авторське право і суміжні права», «Про інформа-
цію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в України, «Про телебачення і радіо-
мовлення», «Про інформаційні агентства», «Про захист персональних даних», «Про доступ до 
публічної інформації» та інші.
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Стаття 15 Конституції України забороняє цензуру, 50-та – забезпечує право кожного на 
вільний доступ до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів по-
буту, а 34 – гарантує кожному право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх по-
глядів і переконань. 

Важливим є те, що стаття 34 Основного закону надає право кожному (а не тільки жур-
налісту чи іншому працівникові ЗМІ) вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію. Вона також забезпечує вільний вибір форми отримання інформації: усно, письмово 
або в інший спосіб - на свій вибір. 

Водночас, Конституція України передбачає і можливість обмеження права на свободу сло-
ва на підставі закону в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громад-
ського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я насе-
лення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, 
одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. На 
відміну від статті 10 ЄКПЛ вона не містить такої підстави для обмеження права на свободу вис-
ловлювання, як необхідність в демократичному суспільстві. Проте, цей недолік компенсується 
тим, що в Україні норми Європейської Конвенції з прав людини та основоположних свобод вва-
жаються частиною національного законодавства України (див. статтю 9 Конституції України) та 
діє Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини», стаття 17 якого передбачає, що національні суди при розгляді справ застосовують 
ЄКПЛ як джерело права.

Стаття 302 Цивільного кодексу України також надає право кожній фізичній особі вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Таке ж право за законодавством 
України мають і юридичні особи (див. статтю 94 ЦК України).

Низку важливих гарантів права на свободу слова містить і Закон України  «Про інформа-
цію». Зокрема, частина 1 статті 5 цього нормативно-правового акту крім права на вільне одер-
жання, використання та поширення інформації, гарантує право на її зберігання та захист, а 
стаття 7 – забезпечує рівні права та можливості доступу до інформації і забороняє обмежува-
ти право особи на обрання форми і джерел інформації, за винятком випадків, передбачених 
законом.

Закон «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що публічна інформація є відкри-
тою, крім випадків встановлених законом (див. статтю 1 Закону), а право на доступ до публіч-
ної інформації гарантується обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати 
інформацію, крім випадків, передбачених законом (див. статтю 3 Закону). Крім того, він вста-
новлює обов’язок органів влади та інших розпорядників оприлюднювати публічну інформацію в 
мережі Інтернет (див. частину 2 статті 15 Закону).

Про застосування наведених приписів законів та про гарантії, які містяться в низці інших 
нормативно-правових актів України, ми поговоримо в інших розділах цього посібника.

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ
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ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕРНЕТУ. РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-ПОСЕРЕДНИКІВ 
В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ

ЩО ТАКЕ «ІНТЕРНЕТ» ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ? 

Поширення інформації в мережі Інтернет частково регулює Закон України «Про телеко-
мунікації». Стаття 1 цього Закону містить наступні визначення:

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана гло-
бальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними 
стандартами.

адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами 
цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;

адресний простір мережі Інтернет - сукупність адрес мережі Інтернет.

Крім того, Закон України «Про авторське право і суміжні права» містить визначення понять: 
«веб-сайт», «веб-сторінка», «гіперпосилання», «електронна цифрова інформація» тощо. Зокре-
ма, стаття 1 зазначеного Закону передбачає, що:

веб-сайт – це сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторсь-
кого права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси 
веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється че-
рез адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або 
виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом;

веб-сторінка – це складова частина веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифро-
ву) інформацію, інші об’єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо.

ХТО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ?

Особливу актуальність в правозастосовній практиці термінологія відіграє під час укладан-
ня договорів, їх виконання і звичайно ж, у випадку вирішення спорів. 

Верховний Суд України надав наступні роз’яснення щодо визначення належних від-
повідачів у справах, пов’язаних із поширенням недостовірної інформації в мережі Інтернет:

«Належним відповідачем у разі поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет є 
автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайта, особи яких позивач пови-
нен установити та зазначити в позовній заяві.

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

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» (див. пункт 
12 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року № 1 «Про судову практику у 
справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»).
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ХТО АДМІНІСТРУЄ АДРЕСНИЙ ПРОСТІР МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В УКРАЇНІ?

Закон України «Про телекомунікації в статті 56 визначає зміст та мету адміністрування 
адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, і передбачає, що адміністрування 
адресного простору мережі Інтернет у домені. UA здійснюється недержавною організацією, яка 
утворюється самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет та зареєстрована 
відповідно до міжнародних вимог.

22 липня 2003 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 447-р «Про ад-
міністрування домену «.UA», в пункті 1 якого підтримав пропозицію Держкомзв’язку, СБУ та 
учасників ринку Інтернет в Україні щодо створення об’єднання підприємств «Український ме-
режевий інформаційний центр» з метою управління адресним простором українського сегмента 
мережі Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи доменних 
імен домену верхнього рівня «.UA». 

Наразі в Україні уповноваженою організацією з адміністрування адресного простору 
українського сегмента мережі Інтернет є Об’єднання підприємств “Український мережевий ін-
формаційний центр” (UANIC) (http://uanic.net/). В свою чергу зазначене об’єднання створило 
консорціум «Український центр підтримки номерів і адрес» (Центр Компетенції, http://web-fix.
org/), який надає численні послуги, пов’язані із фіксацією поширення тієї чи іншої інформації у 
Всесвітній мережі».

ХТО ТАКІ ІНТЕРНЕТ-ПОСЕРЕДНИКИ І ЯКА ЇХ РОЛЬ В ПОШИРЕННІ ІНФОРМАЦІЇ

У поширенні інформації в мережі Інтернет важливу роль відіграють не лише ті, хто проду-
кує контент, але й численні Інтернет-посередники. Останні полегшують взаємодію між фізични-
ми та/або юридичними особами, виконуючи різні функції та надаючи послуги.

До Інтернет-посередників відносяться реєстратори доменного імені (особи, які реєструють 
доменне ім’я, забезпечуючи можливість легко та зручно потрапити на сайт); хостинг-провай-
дери (компанії, які здійснюють розміщення обладнання, даних та веб-сайтів на своїх технічних 
майданчиках (хостинг), Інтернет-провайдери (організації, які надають послуги з передачі пові-
домлень та доступу до них за допомогою певних інформаційних каналів). Крім того, в ролі Інтер-
нет-посередників виступають інформаційно-пошукові системи та соціальні медіа, деякі платіжні 
системи та сайти, через які здійснюється електронна комерція тощо.

Внаслідок розвитку мережевих технологій роль Інтернет-посередників у нашому суспіль-
ному житті зростає. Саме тому 7 березня 2018 року Комітет Міністрів Ради Європи ухвалив 
«Рекомендації CM/Rec(2018)2 Комітету Міністрів державам-членам про роль та обов’язки Ін-
тернет-посередників». З неофіційним перекладом цих Рекомендацій можна ознайомитись на 
офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за по-
силанням: https://www.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/media-pluralism-and-media-
ownership_sajt-UKR.pdf). 

В зазначених Рекомендаціях Комітет Міністрів Ради Європи звернув увагу на те, що по-
середники можуть виконувати декілька функцій паралельно. Умовно їх можна поділити на два 
типи. Перший – це Інтернет-посередники, які схожі на традиційні ЗМІ. Вони можуть модерувати 
та оцінювати зміст інформації і в такий спосіб здійснювати контроль за нею та впливати на до-
ступ користувачів до тих чи інших повідомлень. Другий тип – це посередники, схожі на видавців. 
Крім того, посередницькі послуги також можуть надавати і традиційні ЗМІ. Зокрема, шляхом 

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ
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поширення контенту, створеного іншими користувачами на їх інтернет-платформах.

Отже, з’явилось чимало гравців, які мають можливість здійснювати контроль за потоком 
інформації у сучасному світі. Вони можуть впливати на поширення певних повідомлень та на 
доступ споживача до тієї чи іншої інформації. Зважаючи на це, існує нагальна потреба у при-
ведення їх діяльності у відповідність до норм Європейської Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, рекомендацій Ради Європи та інших міжнародних документів.

В додатку до зазначених Рекомендацій сформульовано Керівні принципи для держав сто-
совно дій, що мають бути вжиті щодо Інтернет-посередників, з належним врахуванням їх ролей 
і обов’язків.

Зокрема, звертається увага на необхідність дотримання наступних умов:

- Будь-який запит, вимога чи інші дії державних органів, адресовані Інтернет-посеред-
никам для обмеження доступу (включаючи блокування або видалення вмісту), або будь-які 
інші заходи, які можуть призвести до обмеження права на свободу вираження поглядів, по-
винні бути встановлені законом, переслідувати одну із законних цілей, передбачених стат-
тею 10 Європейської Конвенції, бути необхідними в демократичному суспільстві та пропор-
ційними очікуваній меті. 

- Органи державної влади, вимагаючи від посередників обмеження доступу до контенту, 
повинні отримати розпорядження судового органу або іншого незалежного адміністративного 
органу, рішення якого підлягають судовому перегляду.

- Органи державної влади не повинні прямо чи опосередковано нав’язувати посередни-
кам загальний обов’язок контролю за контентом, до якого вони усього лиш надають доступ або 
ж передають, або зберігають, автоматизованими чи іншими засобами. 

- Держави повинні забезпечити закріплення, у законодавстві та на практиці, що посеред-
ники не несуть відповідальності за сторонній контент, до якого вони просто надають доступ або 
ж передають чи зберігають.

Таким чином, держави – члени Ради Європи, в тому числі й Україна, зобов’язані забез-
печити дотримання зазначених Керівних принципів. А це означає, що українські органи влади 
не повинні вимагати блокування доступу до того чи іншого контенту в Інтернеті, якщо не існує 
закону, який би надавав їм відповідні повноваження. Іншим важливим стандартом є те, що рі-
шення про блокування інформації в мережі повинні прийматись лише судами чи іншими неза-
лежними органами, акти яких можуть оскаржуватись в судовому порядку. Очевидно, що до 
таких органів не відноситься слідчий, прокурор тощо.

Окремо слід наголосити, що на Інтернет-посередників не дозволяється покладати обов’яз-
ки контролювати контент та фільтрувати його. Їх не повинні притягати до відповідальності за 
зміст контенту, до якого вони лише надали доступ чи поширили.

Зазначені Керівні принципи необхідно враховувати під час підготовки та ухвалення зако-
нопроектів. В свою чергу, суспільство також повинно слідкувати і контролювати дотримання 
наведених стандартів органами влади. 

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ
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СТАТУС ІНТЕРНЕТ-ЗМІ

Загальним нормативно-правовим актом, який регулює діяльність усіх без виключен-
ня засобів масової інформації та журналістів є Закон України «Про інформацію» в редакції від 
13.01.2011 року з наступними змінами та доповненнями. Цей закон має розділ ІІІ, присвячений 
діяльності журналістів, засобів масової інформації та їх працівників.

Стаття 22 цього Закону дає визначення таких понять, як «масова інформація» та «засіб 
масової інформації». Зокрема, масовою інформацією вважається інформація, що поширюється 
з метою її доведення до необмеженого кола осіб, а засобами масової інформації - засоби, які 
призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації.

Крім того, в Україні існує низка спеціальних законів, які регулюють діяльність окремих ви-
дів медіа. Це, зокрема, Закони України «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства». Телебачення, радіо 
та пресу зазвичай називають традиційними засобами масової інформації. 

Проте, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій створив умови для появи нових 
медіа – Інтернет-ЗМІ. Останні стрімко розвиваються та набувають популярності, розширюється 
коло їх читачів.

Поширення інформації в Інтернеті має свою специфіку. Воно характеризується значною  
швидкістю передачі повідомлень, охопленням широкої аудиторії, яка не обмежується кордона-
ми міста/району/ країни, можливістю тривалого зберігання інформації та отримання доступу до 
неї протягом значного періоду тощо. Ці особливості інтернет-комунікацій мають не лише пере-
ваги, але й несуть у собі низку ризиків, які необхідно враховувати. Зважаючи на це, Європейсь-
кий Суд з прав людини наголошував, що на державах лежить позитивний обов’язок ухвалювати 
такі закони, які повинні забезпечити дотримання прав людини, в тому числі і в Інтернеті (див. 
рішення у справі «Редакція газети «Правое дело» і Штекель проти України»).

Водночас, діяльність Інтернет-ЗМІ в Україні чітко не врегульована. Незважаючи на те, 
що в нашій країні постійно працюють численні Інтернет-видання (зокрема такі як «Українська 
правда», «Детектор медіа», «LB.ua» та багато інших), вимоги до їх діяльності не встановлено 
жодним спеціальним законом. Всі вони зазвичай керуються загальними правовими нормами, 
що регулюють збір та поширення інформації в Україні. Це приписи Цивільного кодексу України, 
Законів України «Про інформацію», «Про телекомунікації» тощо.

Важливо зазначити, що такий ліберальний правовий режим створює умови для широкого 
розповсюдження Інтернет видань. Адже для їх створення та діяльності не вимагається жодної 
державної реєстрації. 

Але, з іншого боку, на практиці час від часу виникають і певні труднощі, пов’язані із не-
визначеністю правового статусу таких медіа. Зокрема, творчі працівники цих видань, які збира-
ють, обробляють та поширюють інформацію в інтересах громади, не завжди можуть підтвердити 
свій статус журналіста та захистити свої професійні права, про що детальніше ми розповімо 
нижче. Інколи виникають складнощі з визначенням особи, відповідальної за поширення недо-
стовірної інформації тощо.

Відсутність спеціального закону не дозволяє чітко ідентифікувати Інтернет-видання. Адже 
очевидним є те, що далеко не кожен веб-сайт має ознаки засобу масової інформації. Визначен-
ня веб-сайту та веб-сторінки3, які містяться наразі лише в Законі України «Про авторське право і 
суміжні права», також не допомагають вирішенню зазначеної проблеми і не сприяють відділен-
ню медіа від інших веб-сайтів (зокрема, сайтів органів влади, а також підприємств, організацій, 
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які не виконують функцій ЗМІ).

Водночас, надто широке визначення засобів масової інформації, як засобів, призначених 
для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації (див. частину 2 статті 22 
Закону України «Про інформацію») створило підґрунтя для того, щоб будь-який веб-сайт міг 
вважати себе засобом масової інформації. Адже на кожному таких веб-ресурсів зберігається 
та поширюється аудіовізуальна інформація4, тобто повідомлення про події, факти, явища, про-
цеси, відомості про осіб, а також відповідні коментарі (думки), що передаються за допомогою 
зображень, звуків, які сприймаються зоровими та слуховими рецепторами людини.  До того ж 
текстова інформація, оприлюднена на сайтах, подібна до друкованих повідомлень.

За таких умов ми вимушені констатувати, що повної правової визначеності в цьому 
питанні наразі не існує. Це дає можливість кожному трактувати норми законів на свій роз-
суд. Відповідно, на наш погляд, назріла практична потреба у законодавчому врегулюванні 
правового статусу Інтернет-ЗМІ, що дало б можливість врахувати особливості їх діяльності 
в цифровому середовищі.

Професійна спільнота ідентифікує Інтернет-видання зазвичай через низку критеріїв та 
професійних стандартів. Важливе значення в цьому контексті мають Рекомендації Комітету 
міністрів державам-учасницям CM/Rec(2011)7 про нове визначення медіа (див. додаток № 1 
до цього посібника), ухвалені 21 вересня 2011 року. В додатку до цих Рекомендацій виписано 
Критерії визначення належності до медіа та методичні рекомендації щодо зваженої та дифе-
ренційованої відповіді.

Зокрема, веб-сайти можна віднести до медіа у випадку, коли вони дотримуються таких 
критеріїв та показників у своїй роботі:

1. Мають намір діяти як медіа. Це означає, що вони самостійно позначають себе як медіа 
(відповідне маркування, бренудвання, проголошення мети діяти як ЗМІ тощо), мають типові для 
медіа методи роботи, приймають на себе зобов’язання дотримуватись професійних стандартів 
медіа та здійснюють практичну підготовку до виконання функцій засобу масової інформації 

2. Мають мету та основоположні цілі медіа. Тобто, вони здійснюють виробництво, уза-
гальнення або поширення медіа контенту, його періодичну зміну та оновлення, забезпечують 
масштабну інтерактивну діяльність. Такий веб-ресурс повинен сприяти пожвавленню та забез-
печенню простору для публічних дебатів та політичного діалогу, здійснювати формування та 
вплив на громадську думку, пропагувати цінності, сприяти перевіркам та підвищенню прозо-
рості й підзвітності тощо або найчастіше – поєднувати усе зазначене вище.

3. Здійснюють редакційний контроль. Тут враховується наявність редакційної політики та 
редакційного процесу, наявність модерації та редакційної колегії.

4. Дотримуються професійних стандартів. Насамперед, такі медіа повинні взяти на себе 
зобов’язання дотримуватись професійних стандартів в роботі, визначити порядок їх дотриман-
ня та порядок розгляду скарг (зокрема, шляхом прийняття кодексів професійної етики). Важли-
во, коли вони долучаються до захисту прерогатив, прав та привілеїв, які можуть обстоюватися 
медіа або журналістами, та які повинні мати відповідне законодавче забезпечення. Зокрема, 
це стосується захисту джерел; вільного спілкування та захисту від вилучення журналістських 
матеріалів; свободи пересування та доступу до інформації; право на акредитацію; захист від 
порушення вимог законодавства про дискредитацію та дифамацію.

5. Охоплення аудиторії та поширення. Зазвичай медіа намагаються охопити велику кіль-
кість громадян. Засоби масової інформації традиційно визначалися як опосередковане публіч-
не спілкування, спрямоване на велику аудиторію та відкрите для всіх. Якщо охоплення та по-
ширення невеликі, послугу не слід вважати медіа. Однак, це слід розглядати з урахуванням 
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розміру ринку, потенційної аудиторії, бази користувачів, а також – потенційного впливу. 
6. Очікування громадян. Громадяни як правило чекають, що медіа є та будуть на місці, 

коли громадяни забажають звернути на них свою увагу. Не беручи до уваги перерви в роботі 
або тимчасове зупинення, медіа послуги вважаються неперервними та широкодоступними. Крім 
того, щоб мати змогу виконувати свою роль та досягати мети, медіа повинні заробити довіру на-
селення. Формування професійних та етичних стандартів великою мірою відображає очікування 
людей. Також є очікування стосовно прозорості та відповідальності.

Детальніше про зміст наведених критеріїв та про стандарти, що поширюються на нові 
медіа, можна прочитати у вище зазначених Рекомендаціях (додаток № 1).

Повертаючись до українських реалій, варто зазначити, що відсутність визначеності в ре-
гулюванні діяльності Інтернет-ЗМІ негативно впливає на вирішення низки практичних питань. 
Зокрема, у випадку протиправного перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, 
що працює в інтернет-виданні, чи вчиненні проти нього інших кримінально караних діянь, мо-
жуть виникати серйозні проблеми. Найчастіше, такі журналісти не визнаються потерпілими у 
кримінальних провадженнях, пов’язаних із вчиненням діянь, передбачених статтями 171, 345-1, 
347-1, 348-1, 349-1 Кримінального кодексу України , оскільки не можуть належним чином під-
твердити свій професійний статус. Це пов’язано із тим, що на законодавчому рівні Інтернет-ви-
дання не визнані як засоби масової інформації, тому їх працівників з формально-правової точки 
зору не вважають журналістами.

Крім того, працівники таких медіа не завжди можуть скористатись своїм правом на захист 
журналістських джерел. Так, пункт 6 частини 2 статті 65 Кримінального кодексу України забо-
роняє допитувати журналіста, як свідка, щодо відомостей, які містять конфіденційну інформа-
цію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інфор-
мації. Проте, працівники Інтернет-видань, які не можуть підтвердити свій статус журналіста, не 
можуть розраховувати і на захист своїх джерел. 

Єдиним виходом для журналістів, які працюють в таких медіа, є членство в професійній чи 
творчій спілці журналістів та отримання відповідного посвідчення5. 

Що ж стосується веб-сайтів традиційних ЗМІ (газет, журналів, теле- чи радіокомпаній), то 
варто зазначити, що вони вважаються невід’ємною складовою такого ЗМІ. Тому, якщо на такому 
сайті буде поширено недостовірну інформацію, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію, 
відповідальність за це буде нести засіб масової інформації, який зареєстровано у встановлено-
му законом порядку6. Відсутні проблеми і з підтвердженням професійного статусу журналістів, 
які працюють в таких медіа.

3веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, 
пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до 
яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) 
числової адреси за Інтернет-протоколом; 

веб-сторінка - складова частина веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського 
права і (або) суміжних прав тощо.
4Аудіовізуальна інформація - будь-які сигнали, що сприймаються зоровими  і  слуховими рецепторами людини та ідентифікуються 
як повідомлення про події, факти, явища, процеси, відомості про осіб, а також коментарі (думки) про них, що передаються за до-
помогою зображень та звуків (див. статтю 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»)
5Примітка до статті 345-1 КК України. Під професійною діяльністю журналіста у цій статті та статтях 171, 347-1, 348-1 цього Кодексу 
слід розуміти систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням, одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим 
використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіооргані-
зації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста або його належність до засобу масової інформації підтверджується 
редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною 
чи творчою спілкою журналістів.
6Див. пункт 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року № 1 «Про судову практику у справах про захист 
гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи».

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ
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СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ

ЖУРНАЛІСТ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ

Першим питанням, яке до сьогодні виникає в практичній діяльності журналістів в Україні 
є підтвердження власне статусу журналіста, який, в свою чергу, дає можливість користуватися 
спеціальними гарантіями, встановленими в законодавстві для творчих працівників ЗМІ. Ця про-
блема особливо актуальна для представників інтернет-видань будь-якого рівня. Найчастіше їм 
закидають те, що вони не є «зареєстрованим ЗМІ», «не мають свідоцтва про реєстрацію, як ЗМІ» 
і т.і. Після таких заяв, зазвичай, мають місце не допуск на відкриті заходи органів влади та/або 
місцевого самоврядування, виборчі дільниці тощо. Також, вирішення питання «журналіст», не 
«журналіст» важливе для застосування статей 171, 345-1, 347-1, 348-1 Кримінального кодексу 
України, які передбачають відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності 
журналістів та агресію по відношенню до них або членів їх родин.

В декількох профільних законах, які регулюють діяльність «традиційних ЗМІ», зокрема, 
«Про пресу», «Про інформаційні агентства» — містяться визначення того, хто є журналістом. 
Проте, більш загальним, таким, що підлягає застосуванню до всіх видів ЗМІ, є дефініція із Закону 
України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

В статті 1 названого Закону зазначено, що «журналіст» - це творчий працівник, який про-
фесійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для засобів масової ін-
формації, виконує редакційно-посадові службові обов’язки в засобі масової інформації (в штаті 
або на позаштатних засадах) відповідно до професійних назв посад (роботи) журналіста, які 
зазначаються в Державному класифікаторі професій України.

У цьому визначенні є декілька речей, на які слід звернути увагу. Перше - людина може 
працювати, як в штаті так і на позаштатних засадах (на підставі цивільно-правових договорів). 
Друге - бажано аби назви посад збігались з тими, які містяться в державному класифікаторі. 
Третє — у визначенні немає прив’язки статусу журналіста до необхідності мати редакційне по-
свідчення. Головне — це виконувати таку роботу, як збір, обробка і створення інформації для 
засобів масової інформації. 

Зазначений підхід, заснований на тому, що статус журналіста залежить не від формальних 
ознак або наявності певних документів, а від роду діяльності людини, повністю узгоджується із 
баченням Ради Європи того, хто вважається журналістом. Так, в Рекомендації Комітету Міністрів 
РЄ № (2000) 7 «Про право журналістів не розкривати свої джерела інформації» міститься на-
ступне визначення – «Журналіст» – будь-яка фізична або юридична особа, яка регулярно або 
професійно задіяна в зборі та публічному поширенні інформації через будь-які засоби масової 
інформації. При цьому «Інформація» – будь-яка констатація факту, думки або ідеї у формі тек-
сту, звуку та/або зображення.

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» містить наступ-
не визначення:

«Журналістом редакції друкованого засобу масової інформації відповідно до цього За-
кону є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготов-
кою інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших 
договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням, 
що підтверджується редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією 
цього друкованого засобу масової інформації. 
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Професійна належність журналіста може підтверджуватися документом, виданим про-
фесійним об’єднанням журналістів» /стаття 25 Закону/.

Для цілей Кримінального кодексу України використовуються наступні поняття, викладені 
у Примітці до статті 345-1 КК: 

«Під професійною діяльністю журналіста у цій статті та статтях 171, 347-1, 348-1 цього Ко-
дексу слід розуміти систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням, одержанням, ство-
ренням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на 
невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інфор-
маційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста або його належність до засобу масової 
інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, 
виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою жур-
налістів».

Визначення ЗМІ є тільки в Законі України «Про інформацію»: «Засоби масової інформації – 
засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації»7. 

Що таке «аудіовізуальна інформація» можна прочитати в іншому Законі – це будь-які сиг-
нали, що сприймаються зоровими і слуховими рецепторами людини та ідентифікуються як пові-
домлення про події, факти, явища, процеси, відомості про осіб, а також коментарі (думки) про 
них, що передаються за допомогою зображень та звуків8. 

Враховуючи, що Інтернет – це всесвітня інформаційна система загального доступу, яка 
логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визна-
ченому міжнародними стандартами9  - формально, будь-який веб-сайт, як частина Інтернет – є 
засобом масової інформації. Проте, і сайт, який продає взуття, і сайт, який працює у форматі 
інформаційного агентства. 

На переконання авторів цього посібника, якщо домен веб-сайту зареєстровано на юри-
дичну особу, у статуті якої зазначено, що вона здійснює  інформаційну та творчу діяльність, має 
редакцію, творчий колектив, редактора та редакційну колегію тощо, то така організація мала б 
визнаватись органами влади, місцевого самоврядування, правоохоронною системою тощо за-
собом масової інформації, що надавало б їй право видавати відповідні посвідчення своїм жур-
налістам. Але, як вже було зазначено в попередньому розділі, в Україні відсутня визначеність в 
регулюванні діяльності «Інтернет-ЗМІ» (відсутнє спеціальне законодавство, як для інших «тра-
диційних» ЗМІ) і це негативно впливає на вирішення низки практичних питань. Зокрема, у ви-
падку протиправного перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, що працює 
в інтернет-виданні, чи вчиненні проти нього інших кримінально караних діянь, можуть вини-
кати серйозні проблеми. Не рідко такі журналісти не визнаються потерпілими у кримінальних 
провадженнях, пов’язаних із вчиненням діянь, передбачених статтями 171, 345-1, 347-1, 348-1, 
349-1 Кримінального кодексу України , оскільки не можуть належним чином підтвердити свій 
професійний статус, мають проблеми із захистом своїх журналістських джерел.

Виходом для журналістів, які працюють в таких медіа, є членство в професійній чи 
творчій спілці журналістів та отримання відповідного посвідчення. Інший шлях – юридич-
на особа, що працює як ЗМІ, поширюючи інформацію через веб-сайт (веб-сайти), може 
зареєструвати інформаційне агентство і, отримавши відповідне свідоцтво, видавати «без-
спірні» посвідчення журналістам.

Що ж стосується веб-сайтів традиційних ЗМІ (газет, журналів, теле- чи радіокомпаній), то 
як зазначалось вище, вони вважаються невід’ємною складовою такого ЗМІ. Тому, професійний 

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ
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статус журналістів таких медіа підтверджується традиційно - відповідним посвідченням чи ін-
шим документом, виданим редакцією.

Під час конфліктних ситуацій, особливо, коли відбуваються масові заходи або надзвичайні 
події, журналісту рекомендується мати при собі документ, який підтверджує його професій-
ну належність (якщо наявність такого документу не несе загрози життю та здоров’ю). Більше 
того, таке посвідчення має бути на видному місці (бейдж з великими літерами «ЗМІ» та іншими 
реквізитами, жилет з написом «ПРЕСА» тощо) аби будь-яка стороння особа мала можливість 
ідентифікувати людину, як представника ЗМІ. В іншому випадку шансів покарати нападника за 
журналістськими статтями, такими як 171, 345-1 КК України тощо, дуже і дуже мало. Головний 
аргумент, побудований на поясненнях обвинувачених, які спростувати не вдавалось адвока-
там творчих працівників — «ми не знали, що нападаємо на журналіста». Інша можлива дія у 
конфліктній ситуації, яка робить беззмістовними відмовки нападників на кшталт: «я не знав» 
- вголос гучно повідомляти про те, що ви є журналістом (бажано, під запис диктофонів, камер). 
Важливо одразу акцентувати увагу оточуючих на тому, що  агресія відбувається саме по відно-
шенню до журналіста.  

Отже, який документ може підтверджувати статус журналіста он-лайн видання із 100% 
поширенням всіх гарантій і дії спеціальних статей Кримінального кодексу? Звісно, це посвід-
чення інформаційного агентства, видане безпосередньо ІА, а також посвідчення, видані тра-
диційними ЗМІ: редакціями друкованих ЗМІ та телерадіокомпаніями. Також, це може бути по-
свідчення творчої або професійної спілки журналістів. Реквізити, які мусять бути на посвідченні 
журналіста: ПІБ, фото, хто видав (засновник, редакція) + номер і дата видачі, строк дії + підпис 
посадової особи, яка видала, печатка (бажано).

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ

7Стаття 22 Закону.
8Стаття 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
9Стаття 1 Закону України «Про телекомунікації».

СТАТУС ЖУРНАЛІСТА ІНТЕРНЕТЗМІ

КЛАСИЧНИЙ:

ГІПОТЕТИЧНИЙ:

• Посвідчення ІА, преси (?), професійної або творчої спілки журналыстів.

• Посвідчення видане господарюючим суб'єктом, яке відповідає за 
   контент веб-сайту (власником веб-сайту).

Тепер, перейдемо безпосередньо до прав та обов’язків журналіста.
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ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА ЖУРНАЛІСТІВ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ

Фундамент прав журналістів базується на статті 34 Конституції України та статті 10 Єв-
ропейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідних рішеннях 
Європейського суду з прав людини. Є ще низка міжнародно-правових актів, більшість з яких 
відносяться до так званого м’якого права і в яких йдеться про свободу вираження поглядів та 
вільного поширення інформації та ідей. Це і Загальна декларація ООН прав людини і Міжна-
родний пакт про громадянські і політичні права, Окінавська хартія глобального інформаційного 
суспільства, Орхуська Конвенція про доступ до інформації тощо.

Проте, зараз ми зробимо акцент на національному законодавстві. А саме — Цивільному 
кодексі України, Законах України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про до-
ступ до публічної інформації» та інших.

Якщо із статті 25 Закону України «Про інформацію» та статті 26 Закону України «Про дру-
ковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» зробити єдиний каталог прав, отримаємо 
приблизно наступне:

Журналіст має право: 

1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за 
режимом доступу інформації; 

2) відвідувати державні органи влади, органи місцевого і регіонального самоврядування, 
а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами (Жур-
наліст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів  владних  повноважень, від-
криті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим  у  розумні строки їх посадови-
ми і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством);

3) відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, 
за винятком випадків, передбачених законом (Під час виконання професійних обов’язків  жур-
наліст має право здійснювати письмові, аудіо-та відеозаписи із застосуванням необхідних тех-
нічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом). 

4) на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; об-
меження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх 
схоронності, що визначаються чинним законодавством України;

5) по пред’явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що засвідчує його на-
лежність до друкованого засобу масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, ка-
тастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де 
оголошено надзвичайний стан; 

6) звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів;

7) поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, під умов-
ним ім’ям (псевдонімом) або без підпису (анонімно); 

8) відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст після ре-
дакційної правки суперечить особистим переконанням автора;
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9) на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці 
таємниці обнародуються на вимогу суду;

10) на звільнення від відповідальності в передбачених законодавством випадках.

Закон України «Про інформаційні агентства» у статті 21 передбачає, що «журналіст ін-
формаційного агентства має права та виконує обов’язки, визначені  чинним  законодавством 
України про пресу, телебачення і радіомовлення». Іншими словами — відсилає до інших законів. 
А в Законі України «Про телебачення і радіомовлення» після останніх великих змін у 2006 році 
залишились одні обов’язки журналістів, а професійні права — зникли.

Проте, крім двох законів, які все ж таки, містять каталоги прав журналістів, норми, які 
також надають журналістові права та гарантії розкидано в багатьох інших законодавчих ак-
тах. Тому, ми для більшої наочності і систематизації всіх законів та міжнародних стандартів 
використаємо структуру статті 34 Конституції України. А саме об’єднаємо всі права та гарантії 
журналіста в п’ять груп: 

1) вільне вираження поглядів і переконань; 

2) вільно збирати інформацію; 

3) вільно зберігати інформацію /захист джерел, журналістська таємниця/;

4) вільно використовувати інформацію /право відмовитись від підпису, псевдонім, мож-
ливість не поширювати тощо/;

5) право поширювати інформацію /суспільна значима інформація, публічні особи, втручання 
в приватне життя, на що треба зважати, коли вирішувати поширювати певну інформацію чи ні/.

ПРАВО НА ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ

Як зазначає багато дослідників, свободу поширювати погляди і переконання можна умов-
но розділити на дві частини: мати думки і поширювати думки. І, перша частина, фактично є 
абсолютною свободою, оскільки ніхто не може заборонити людині мати з приводу якихось об-
ставин чи подій власні погляди. Правове регулювання, права та обмеження, починають діяти 
саме з того моменту, як думки і ідеї починають матеріалізуватись ззовні. Від усних промов, до 
написання в електронній чи паперовій, будь-якій іншій формі тощо. Сфера захисту свободи ви-
раження поглядів дуже велика і не обмежується лише діяльністю ЗМІ та журналістів. Вона може 
охоплювати, як мистецькі прояви і заходи, так і демонстративну поведінку фізичних осіб (підпа-
лення державних прапорів у США на знак протесту проти війни у В’єтнамі), як можливість де-
монструвати документальне та художнє кіно, так і право висловлювати свої ідеї під час масових 
заходів. Але, ми зосередимось на декількох дуже прикладних речах, які є складовими захисту 
свободу вираження поглядів в першу чергу — для журналістів.

Перше — можливість звільнення від відповідальності за висловлення оціночних суд-
жень. Дуже важлива гарантія і стандарт, якій інститути Ради Європи надають великого зна-
чення. Проте, кожному журналісту треба пам’ятати, що це право — висловлювати і поширю-
вати власні оцінки не є абсолютним. Також, цей режим звільнення від відповідальності не 
рятує у всіх випадках. Адже, і Європейський суд з прав людини, в багатьох рішеннях зазначає, 
що оціночні судження можуть бути, по-перше, надмірними. По-друге, будь-яке оціночне суд-
ження повинно ґрунтуватися на мінімальній фактичній основі. Якщо такої основи не буде, 
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то і ЄСПЛ (за умови дотримання національними органами інших вимог щодо “необхідності у 
демократичному суспільстві”) визнає притягнення журналіста або ЗМІ до відповідальності в 
країні — обґрунтованим.

Отже, стандарти ЄСПЛ з приводу оціночних суджень:

З рішення по справі “Українська Прес-Група проти України”, параграфи 40-42:

“40. Стаття 10 захищає не лише суть висвітлених ідей та інформації, але також і форму, в 
якій вони надані (див. Oberschlick v. Austria (№ 1), рішення від 23 травня 1991).

Журналістська свобода передбачає також використання висловлювань, деякою мірою пе-
ребільшених або, навіть, провокаційних (див. рішення у справі Prager and Oberschlick v. Austria 
(no. 1), від 26 квітня 1995).

При дотриманні умов §2 статті 10 Конвенції, право вільно передавати інформацію по-
ширюється не лише на “інформацію” та “ідеї”, які сприймаються сприятливо або вважають-
ся необразливими чи нейтральними, але й такі, які ображають, шокують чи викликають 
стурбованість. 

Такі є вимоги плюралізму, толерантності і лібералізму, без яких немає “демократичного 
суспільства” (див. рішення у справі Handyside v. the United Kingdom, від 7 грудня 1976).

41. У своїй практиці Суд розрізняє факти та оціночні судження. Якщо існування фактів 
може бути підтверджене, правдивість оціночних суджень не піддається доведенню. 

Вимога довести правдивість оціночних суджень є нездійсненною і порушує свободу вис-
ловлення думки як таку, що є фундаментальною частиною права, яке охороняється статтею 10 
Конвенції (див. наведене вище рішення у справі Lingens v. Austria).

42. Однак навіть якщо висловлення є оціночним судженням, пропорційність втручання має 
залежати від того, чи існує достатній фактичний базис для оспорюваного висловлювання». 

/NB! Якщо журналіст має право зробити з мухи слона – муха має бути справжньою! - О.Б./

Залежно від обставин конкретної справи, висловлювання, яке є оціночним судженням, 
може бути перебільшеним за відсутності будь-якого фактичного підґрунтя (див. згадане вище 
рішення De Haes Gijsels v. Belgium)”.

Як бачимо, дві вимоги до оціночних суджень прописано чітко — а) вони мають бути 
співмірними конкретній ситуації (про кого стаття — публічна особа чи ні, суспільна значимість 
теми) і б) мати мінімальну фактичну основу. 

В законодавстві України питанню оціночних суджень присвячено статтю 30 Закону України 
“Про інформацію”:  

“1. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. 

2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фак-
тичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як 
такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних 
засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню 
та доведенню їх правдивості. 

Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її  гідність, честь чи 

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ
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ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися    наданим 
їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи  у  тому самому 
засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши 
їм іншу оцінку. Якщо суб’єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній 
формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на особу, яка таким чином та у такий 
спосіб висловила думку або оцінку, може бути покладено  обов’язок відшкодувати завдану 
моральну шкоду”. 

Бачимо, що закон прямо передбачає можливість стягнення моральної шкоди, навіть якщо 
суд дійде висновку про те, що поширено було оціночні судження. Спростування — ні, а стягнен-
ня шкоди — так. Ця частина норми небезпечна тим, що законодавство не містить критеріїв “бру-
тальності”, “принизливої” чи “непристойної” форми. До сьогодні юристам ППЛ не відомі справи, 
де суд застосував би таку формулу — оцінка, але брутальна, тому — стягуємо моральну шкоду. 
Натомість, судова практика свідчить про інше. Суди цілком спокійно можуть називати оціночні 
судження фактами і вимагати доказів, і навпаки — факти називати оціночними судженнями і 
звільняти від відповідальності. Мова не йде зараз про складні випадки “на межі”, коли дійсно 
складно відрізнити факти від оцінок (такі вислови, як “шахрай”, “крадій”). Наприклад, в одному 
з рішень суд визнав, що вислів “жеківська мафія” - містить факти, які необхідно доводити. В 
іншому випадку, коли один з політиків оспорював факт поширення ним певної інформації, «про-
цитованої» журналістом, суд визнав це “оціночними судженнями”. Це ще один аргумент на ко-
ристь того, що міжнародних стандартів варто дотримуватися — оцінки мають бути співмірними 
і ґрунтуватися на мінімальній фактичній основі.

Про необхідність застосування судами стандартів щодо оціночних суджень йдеться і в 
роз’ясненнях пункту 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009  N1 “Про 
судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації 
фізичної та юридичної особи”:

“19. Вирішуючи питання про визнання поширеної інформації недостовірною, суди повинні 
визначати характер такої інформації та з’ясовувати, чи є вона фактичним твердженням, чи оці-
ночним судженням. 

...не є предметом судового захисту оціночні судження, думки, переконання, критична оцін-
ка певних фактів і недоліків, які, будучи вираженням суб’єктивної думки і поглядів відповідача, 
не можна перевірити на предмет їх відповідності дійсності (на  відміну від перевірки істинності 
фактів) і спростувати, що відповідає прецедентній судовій практиці Європейського суду при  
тлумаченні положень статті 10 Конвенції.

Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки, поширені в ЗМІ, принижують її гід-
ність, честь чи ділову репутацію…вона вправі скористатися наданим їй ч.1 ст. 277 ЦК та від-
повідним законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи (ст. 37 
Закону про пресу, ст. 65 Закону України «Про  телебачення і радіомовлення») у тому ж ЗМІ з 
метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку”. 

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ

• можуть бути або підтверджені або спростовані

• те, що відбулось (місце, час, кількісні та якісні 
   характеристики, конкретні особи) 

• та/або відбувається

• не містять фактичних даних - критика,  оцінка дій,
+ висловлювання, що не можуть витлумачені як такі, 
   що містять фактичні дані

• можуть бути – висновки, прогнози, власна думка, 
узагальнення, підсумки, уявлення, питання (але не всі)

ФАКТИ ОЦІНКИ
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Аби зорієнтуватися під час вирішення питання співмірності оцінки, яку Ви збираєтесь за-
стосувати слід звернути увагу на наступні обставини:

1) ПРО ЩО ІНФОРМАЦІЯ / наявність суспільного інтересу /

2) ПРО КОГО ІНФОРМАЦІЯ /публічність особи/

3) ЯКИЙ КОНТЕКСТ /наявність діалогу в суспільстві, виборча кампанія в т.ч. /

4) ЯК ПОДАНО /ідентифікація героїв, загальні теми і проблеми, жорсткість висловів/ 

Другою важливою складовою забезпечення вільного вираження поглядів і думок, крім 
звільнення від відповідальності за висловлення оціночних суджень — є заборона цензури. Вона 
стосується, як поширення суб’єктивних ідей, так і поширення фактичних відомостей. 

Про заборону цензури зазначено в статті 15 Конституції України, в контексті панування 
політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, двома словами — цензура заборонена. 

Детальне визначення та можливі прояви цензури прописано у статті 24 Закону України 
“Про інформацію”:

1. Забороняється цензура — будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до журналіста, за-
собу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, розповсюджу-
вача, узгоджувати інформацію до її поширення або накладення заборони чи перешкоджання в 
будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації. 

Ця заборона не поширюється на випадки, коли попереднє узгодження інформації здійс-
нюється на підставі закону, а також у разі накладення судом заборони на поширення інформації. 

2. Забороняються втручання у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом по-
ширюваної інформації, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації, замов-
чування суспільно необхідної інформації, накладення заборони на висвітлення  окремих  тем, 
показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборони критикувати суб’єкти  владних 
повноважень, крім випадків, встановлених законом, договором між засновником   (власником) 
і трудовим колективом, редакційним статутом”. 

Як бачимо, визначення цензури є достатньо широким і охоплює увесь ланцюг створення і 
поширення друкованого або іншого слова — від засновника ЗМІ до розповсюджувача. Також, 
можна впевнено, після змін до Кримінального кодексу, говорити, що прояви цензури із статті 
24 Закону України “Про інформацію” є підставою для початку кримінального провадження за 
статтею 171 КК України.

ПРАВО ВІЛЬНО ЗБИРАТИ ІНФОРМАЦІЮ

Право вільно збирати інформацію є одним з найскладніших для викладення, найконфлікт-
нішим в практиці і найцікавішим для вивчення і досліджень. Саме це право знаходиться на “пе-
редовій” кожного журналіста, оскільки безпосередньо пов’язане з головним процесом — отри-
манням необхідної для розслідування інформації. 

Якщо поглянути трохи згори на всі законодавчі норми, які стосуються цього процесу, мож-
на виокремити три головні складові цього права: 

- використання техніки; 

- право бути присутнім на відкритих заходах (акредитація); 
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- отримання інформації за запитами. 

І, зараз ми детально опишемо перші два елементи, оскільки про третій мова піде окремо, 
в частині щодо доступу до публічної інформації. 

А) Право журналіста на використання техніки (фото, відео, аудіо) гарантовано наступним 
блоком законодавчих норм:

ч.2 ст.34 Конституції України - кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати 
і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

ч.1 ст.25 Закону України “Про інформацію” (який поширюється і на веб-видання – О.Б.) – 
журналіст під час виконання професійних обов’язків має право здійснювати письмові, аудіо- та 
відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів.

п.3 ч.2 ст.26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» 
- журналіст має право відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких 
технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом.

ч.3 ст.21 Закону України «Про інформаційні агентства» - журналіст інформаційного агент-
ства має права та виконує обов’язки, визначені чинним законодавством України про пресу, те-
лебачення і радіомовлення.

Так само, як і право на вільне вираження поглядів, висловлення оціночних суджень, право 
на використання техніки не є абсолютним. Є декілька загальних правил і декілька умовних ре-
жимів використання техніки в спеціальних умовах, наприклад — в судах.

Серед загальних треба пам’ятати про наступні:

Перше, — будь-які випадки, підстави для обмеження права на використання техніки по-
винні ґрунтуватися лише на ЗАКОНІ! І, - будь-яка посадова/службова особа зобов’язана від-
повідно до ч.2 ст.19 Конституції України — діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Отже, будь-яка заборона повинна 
ґрунтуватися на конкретному посиланні на конкретну норму діючого Закону України. Необхідно 
вимагати такого посилання. Інакше, без посилання – вимога припинити зйомку, «тому що я так 
вирішив», є протиправною, такою, що суперечить ч.2 ст.19 Конституції України. 

Друге, за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, в т.ч. щодо пра-
ва на використання техніки передбачено кримінальну відповідальність в статтях 171, 345-1 КК 
України у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення права обіймати певні 
посади на строк до трьох років. 

Третє, не менш важливе в практичній діяльності журналіста — це презумпція згоди особи 
на зйомку, яку встановлено частиною 1 статті 307 Цивільного кодексу України. Сформульоване 
це наступним чином: «згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припу-
скається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та 
інших заходах публічного характеру». Ця норма в практичній діяльності говорить про те, що 
коли фото, відеозйомка відбувається на вулиці, під час мітингу, на сесії будь-якої місцевої ради 
журналіст не повинен А) питати у будь-кого будь-яких дозволів, і Б) ніхто не може йому заборо-
нити в публічному місці використовувати техніку, через те, що хтось потрапив в об’єктив камери. 
Час від часу трапляються конфліктні ситуації, коли, наприклад, з будівлі обласного управлін-
ня внутрішніх справ або обласної прокуратури вибігають чергові і махаючи руками починають 
кричати, що «зйомку тут заборонено». Але, якщо журналіст обізнаний щодо своїх прав і знає 
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алгоритм дій під час таких ситуацій він виходить з них 100% переможцем. Тому що пояснити на 
якій підставі, якій статті якого закону, на вулиці, де ходять сотні, тисячі осіб протягом дня «не 
можна знімати» такі крикуни пояснити не можуть. Ще один момент, який підтверджує тезу про 
те, що, коли людина виходить на вулицю, вона повинна бути готовою до того, що потрапить в 
об’єктив – це норма частини 2 статті 307 ЦК України: «фізична особа, яка погодилася на зніман-
ня її на фото, кіно, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій 
частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов’язані з демонтажем виставки чи запи-
су, відшкодовуються цією фізичною особою». Тому, коли журналіст (оператор), не ховаючись в 
кущах, здійснював зйомку будь-яка фізична особа, яка потрапила в кадр, має право вимагати 
невикористання її зображення, але тільки в тій частині, яка стосується особистого життя. Яке 
особисте життя, наприклад, на мітингу? Чи можливо депутата на пленарному засіданні сесії? 
Або представників правоохоронних структур під час здійснення власних посадових обов’язків? 
Ті самі патрульні поліції? Очевидно, що це все – риторичні питання.

Особи, які намагаються вже після здійснення фото, -відео зйомки висловлювати пре-
тензії або намагаються заборонити публікацію, в більшості випадків, посилаються на статтю 
308 ЦК України, яка містить абсолютну заборону на використання зображення особи, без її 
згоди. Проте, тут є один «маленький» і практичний нюанс, який мусять знати всі журналісти, 
які багато працюють з фото, відео матеріалами. Стаття 308 ЦК України має зовсім інший об’єкт 
захисту і предмет регулювання, вона захищає фотографії, як художні твори. Іншими словами, 
у статті 307 ЦК України йдеться про фото, відео, як спосіб збирання інформації, фото, відеоряд 
– це засіб для передачі інформації. А у 308 ЦК про фото, як художній твір. Наприклад, фото, 
які було зроблено в студії, подіумні фото, коли особа позувала за плату тощо. Про це чітко 
зазначено навіть в самій назві статті 308 – «Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена 
на фотографіях та в інших художніх творах».  

Четверте, чинним національним законодавством встановлено загальну заборону на таєм-
ну зйомку фізичних осіб. Частина 3 статті 307 ЦК встановлює наступне: «Знімання фізичної особи 
на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене 
лише у випадках, встановлених законом». Але, тут слід зазначити, що багато хто з журналістів 
використовує приховану зйомку під час збору інформації, і, більше того – частини таких ма-
теріалів монтують в кінцеві сюжети для ТБ. Тобто, поширюють кадри прихованої зйомки. І сю-
жети з такою зйомкою можна побачити практично на кожному телеканалі, який має проекти 
журналістських розслідувань. Негативних наслідків при цьому можна уникнути, якщо будуть 
одночасно присутні три чинники: 

1) тема, яка висвітлюється має надзвичайну суспільну вагу; 

2) якщо б журналіст розкрився (повідомив, що працює техніка) він би не отримав ту інфор-
мацію, яку зафіксував; і третій суто український елемент 

3) під час прихованої зйомки не повинні використовуватися так звані спеціальні технічні 
засоби (СТЗ). 

Тобто, можна це робити за допомогою телефонів, фотоапаратів з функцією відеозапису, 
різноманітних відеокамер, але в жодному разі не використовуючи різноманітні брелки, ручки, 
блокноти та інші засоби з вбудованими відео та фото камерами. Адже, згідно чинного законо-
давства замовляти, використовувати СТЗ у випадках, визначених законом, можуть виключно 
правоохоронні, інші державні органи – суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, а господар-
ська діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ підлягає ліцензуванню. За пору-
шення цього правила передбачено, як адміністративну відповідальність на підставі ст.195-5. 

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ
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Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконне зберігання спеціальних тех-
нічних засобів негласного отримання інформації» у вигляді штрафу від 3 400 до 8 500 гривень. 
Так і кримінальну за статтею 359 КК України, яка передбачає відповідальність за  

«незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання 
інформації» у вигляді штрафу від 3400 до 17 000 гривень або обмеженням волі на строк до чо-
тирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. У випадку повторності або вчинення 
злочину групою осіб стаття 359 КК України передбачає більш суворі покарання. Ми звертаємо 
увагу журналістів на цю небезпеку, оскільки практика останніх років демонструє, що мають міс-
це факти притягнення до кримінальної відповідальності «простих смертних», які, наприклад, 
замовили за кордоном невеличку партію брелків із відеокамерами. 

Судова справа про претензії щодо публікації фото особи з публічного місця, щодо роз-
межування статті 307 та 308 ЦК України. На сьогодні таких справ дуже мало, не дивлячись на 
те, що норми цивільного кодексу діють з 2004 року. В цій справі суд прислухався до доводів 
медіа-юристів щодо необхідності застосувати саме статтю 307 ЦК України, яка містить презумп-
цію згоди особи на зйомку, якщо зйомка відбувається відкрито на вулиці, а не 308-ї, яка безу-
мовно вимагає наявність згоди особи для використання фото.

СПРАВА Ф. проти тижневика “ВГОРУ” та інших.
(рішення Суворовського районного суду м. Херсона від 18.11.2011)

«1 липня 2010 року в тижневику “Вгору” на першій сторінці газети було опубліковано стат-
тю “Маршрутки: нервный сервис», поряд з якою розміщено фотографію, яка за змістом ілюструє 
дорожньо-транспортну пригоду з участю маршрутного таксі. На фото зображена позивачка, що 
не оспорювалось сторонами.

В судовому засіданні свідки пояснили, що вони бачили, що відбувається фотозйомка, яка 
проводилась на вулиці.

На думку суду, оскільки в даному випадку фотозйомка проводилась відкрито на вули-
ці, з метою висвітлення ДТП, згода позивача на проведення вказаних дій не була обов’яз-
ковою, так як закон в даному випадку передбачає виключення і припускає наявність згоди 
учасників зйомки при даних обставинах. Також суд не може погодитися з твердженням 
позивача щодо незаконого, на думку позивача, розповсюдження зазначеної фотографії, 
оскільки як вже зазначалося на вказаному фотознімку ілюстрована дорожньо-транспорт-
на пригода, а не безпосередньо особа позивача, і саме з метою висвітлення пригоди була 
розповсюджена ця фотографія, що випливає із змісту статті. Стороною не доведено суду, що 
вказана фотографія є художнім твором”.

Апеляційний суд залишив рішення районного суду без змін.

Питання щодо спеціального використання техніки стосується проведення зйомки в шко-
лах, лікарнях інших закладах, де знаходяться або неповнолітні особи або, які обмежено через 
фізичний та/або психічний стан усвідомлюють, що відбувається навколо. У всіх подібних ви-
падках необхідно отримувати дозвіл адміністрації на здійснення - фото, - відео зйомки. Звісно, 
це загальне правило не діє у випадках проведення експерименту. Наприклад, як історія, коли 
журналіст одного з центральних телеканалів влаштувався санітаром на роботу до притулку для 
людей з обмеженими можливостями і за допомогою прихованої камери фіксував факти знущань 
над цими людьми з боку персоналу закритої медичної установи, в тому числі, як їх обкрадають.

Щодо міфів щодо наявності спеціальних правил використання техніки в магазинах, су-
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пермаркетах, інших подібних, публічних місцях. Насправді, відповідь на питання – чи має право 
знімальна група, журналіст, знімати в кафе- готелях, магазинах, супермаркетах – залежить від 
статусу самого «закладу». Мається на увазі – чи є воно відкритим /публічним/ доступним для 
будь-кого – відповідь буде «так». Якщо це клубна / закрита / територія – то «ні». Знов таки, ми 
зараз говоримо про загальні правила і умови. 

Загальний алгоритм у спілкуванні з адміністрацією такий: 
а ) у журналіста є професійні права та гарантії;
б) обмеження цих має бути передбачено ЗАКОНОМ;
в) без посилання на конкретну норму ЗАКОНУ ніхто не має права журналісту заборонити 

знімати, збирати інформацію, тобто здійснювати свою професійну діяльність (тим більше, якщо 
вона стосується збору суспільно-значущої інформації, наприклад, фіксація продажу простро-
чених товарів). З приводу суспільно-значущої інформації аргументи необхідно продумати до 
«походу», який може виявитись конфліктним.

Тобто, в житті це виглядає наступним чином – «тут не можна знімати!». Зустрічне питан-
ня – «На якій підставі? У мене ось цими законами і ось цими, гарантовано право використову-
вати техніку. Я журналіст – будь ласка, посвідчення. Обмежити моє право Ви можете тільки у 
випадках передбачених законом, назвіть, будь ласка, на якій підставі Ви мені забороняєте?» 
В більшості випадків назвати ніхто і нічого не може. Як аргумент іноді використовується – це 
«приватна власність», мовляв, тому не можна. Але тут необхідно чітко розуміти, що журналіст, 
який при виконанні своєї професійної діяльності збирає певну інформацію за допомогою техніки 
у публічному місці, доступ до якого законодавчо дозволений всім, необмеженому колу осіб, НЕ 
ПОРУШУЄ ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ. Адже він не заподіює нікому ніякої шкоди, збитку. Також, 
іноді лунають посилання на захист «приватного життя», на які достатньо задати просте зустріч-
не питання – яке приватне життя у приміщенні, де збираються десятки, сотні, а то й тисячі людей 
протягом дня.

Варто також пам’ятати, що відповідно до статті 14 Закону України «Про інформацію» ін-
формація про товари, роботи і послуги є відкритою. 

ЗАХИСТ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ

Якщо будь-які особи забороняють використовувати техніку, ми радимо дотримуватися 
певного алгоритму дій. Його було напрацьовано з врахуванням великого практичного досвіду 
багатьох журналістів. Він, в т. ч., дозволяє у випадку порушення прав здійснити заходи на їх 
ефективний захист.  

1. Представитися, показати посвідчення і чітко послатися на норми, які гарантують право 
журналіста використовувати техніку.

2. Нагадати (для посадових, службових осіб) про існування частини 2 статті 19 Конституції 
України відповідно до якої кожен посадовець зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

3. Поставити чітке питання – на якій підставі, на частині і статті якого закону Ви вимагаєте 
мене припинити використовувати техніку, обмежуєте моє професійне право? 

4. Якщо вимога продовжує лунати тільки тому, “що я так хочу” – нагадати про статті 171, 
345-1 Кримінального кодексу України, які передбачають кримінальну відповідальність за пе-
решкоджання законній професійній діяльності журналіста. Повідомити, що будете звертатися 
за захистом своїх прав до суду та правоохоронних /контролюючих/ органів.

5. Якщо посадова особа, під час здійснення повноважень вважає, що може заборонити 
себе знімати – нагадати, що вона є публічною особою, яка утримуються за рахунок коштів плат-
ників податків і знаходиться саме на роботі.
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6 Якщо події відбуваються на вулиці, публічному заході – нагадати про ст.307 ЦК України, 
в якій міститься презумпція згоди особи на фото, відео зйомку у публічному місці.

7. Максимально фіксувати все, що відбувається на відео, аудіо (це докази для майбутнього 
оскарження).

8. Не віддавати НІКОМУ будь-які носії інформації. Це приватна власність (редакції або жур-
наліста)!

9. ЧІТКО ПАМ”ЯТАТИ І ПОВІДОМЛЯТИ, ЩО ВИ:
а) журналіст, який збирає суспільно значиму інформацію з метою інформування громади /

не “праздношатающийся” елемент/
б) Ваш статус, права встановлено діючим законодавством і випадки його обмеження та-

кож;
в) вулиця, офіційні, публічні і відкриті заходи в органах влади – є публічними заходами на 

яких знаходяться особи щодо яких діє презумпція згоди на зйомку. 

ПРАВО БУТИ ПРИСУТНІМ (АКРЕДИТАЦІЯ), ЯК СКЛАДОВА 
ПРАВА НА ВІЛЬНІЙ ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ

Це право будується на нормах частини 2 статті 25 Закону України «Про інформацію»:

«Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів владних повно-
важень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх 
посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством».

А також ґрунтується на пункті 2 частини 2 статті 26 Закону України «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні» відповідно до якого журналіст має право:

«відвідувати державні органи, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, 
установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами». 

Очевидно, що більш вдалою для практичної реалізації права на вільний збір інформації, 
є норма новішого закону – «Про інформацію». По-перше, щодо права відвідування стаття 25 
передбачає обов’язкову умову - «безперешкодно». По-друге, крім приміщень, зазначена стаття 
гарантує доступ журналіста на «відкриті заходи, які ними проводяться». Враховуючи, що кон-
кретного визначення, які б вказували, що це за заходи, чинне законодавство не містить, цей 
вислів можна поширювати на будь-які заходи суб’єктів владних повноважень, які не проводять-
ся в закритому режимі на підставі закону. 

Отже, право бути присутнім складається з можливості потрапити як в приміщення, так і без-
посередньо на сам відкритий захід суб’єктів владних повноважень, який в ньому проводиться. 

Про третю складову права, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 25 Закону України 
“Про інформацію” — бути прийнятим у розумні строки посадовими особами,  багато говорити 
немає сенсу. Адже, в жодному нормативно-правовому акті не визначено ці “розумні строки”. І, 
на практиці, за відсутності бажання у посадової особи йти на контакт, ця можливість зводиться 
до банального записування на прийом, як і будь-якого громадянина.

Для того, аби розуміти до кого обґрунтовано і правомірно можна “стукати в двері”, необхід-
но визначити, хто згідно чинного законодавства вважається “суб’єктом владних повноважень”.  

І, знов таки, щодо окремих приміщень і певних відкритих засідань суб’єктів владних повно-
важень є особливості, про які необхідно знати. В першу чергу, це стосується приміщень судів і 
можливості бути присутнім в судовому засіданні. 

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ



28

Нижче ми наводимо, крім вже відомої статті 25 Закону України “Про інформацію”, ті норми 
законодавства, які слід знати журналістові, який збирається до суду:

- пункт 7 статті 129 Конституції України відповідно до якого однією з головних засад судо-
чинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

- стаття 11 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, яка передбачає, що розгляд 
справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. 

- Пункт 11 Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи 
правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, затвердженого рішенням Вищої 
ради юстиції від 26 грудня 2016 року № 3470/0/15-16 та наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 26 грудня 2016 року № 1352, відповідно до якого працівники ЗМІ «пропускаються 
за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації (редак-
ційне посвідчення, інший документ, виданий редакцією відповідного засобу масової інформації, 
тощо). Використання ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здій-
снюється в порядку, установленому процесуальним законодавством».

 - Пункт 2.7 ПРАВИЛ пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних за-
собів (затверджені Наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх 
справ України 12.09.2005 N102/765, Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 2 листопада 
2005 р. за N1322/11602), який визначає, що необхідно мати журналістові аби потрапити у примі-
щення БУДЬ-ЯКОГО незалежно від юрисдикцій суду (крім вищих судових установ). Зокрема, в 
ньому говориться про те, що “працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’яв-
ленням документа, що засвідчує особу. Проведення документування судового засідання за до-
помогою аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому процесу-
альним законодавством”.

Абсолютно чітка і зрозуміла норма — пред’явив документ, що посвідчує особу — немає 
підстав не допустити до приміщення суду. Також, прямо зазначено, що питання використання 
техніки в судовому засіданні — вирішується процесуальними ЗАКОНАМИ, правила не можуть це 
визначати. Звертаємо також вашу увагу, що ці Правила затверджені спільним наказом Держав-
ної судової адміністрації та МВС України і їх ще у 2005 році зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України. Цей нормативно-правовий акт, на відміну від будь-яких внутрішніх сумнівних судових 
документів, інструкцій і розпоряджень голів суду, є легітимнім і обов’язковий до виконання, в 
т.ч., співробітниками суду і службовими особами правоохоронних органів.   

NB! При поході в суд для уникнення непорозумінь рекомендуємо мати з собою па-
спорт, посвідчення водія або закордонний паспорт чи будь-який інший документ встанов-
леного державного зразка.    

Якщо будь-які посадові особи або інші “не встановлені особи” чинять перешкоди в 
реалізації права відвідати приміщення суду необхідно телефонувати на гарячі лінії МВС 
України, обласних управлінь МВС України, дзвонити в прийомну голови суду, на телефони 
приймалень Державної судової адміністрації України, викликати черговий наряд міліції по 
102 і заявляти про перешкоджання професійній діяльності журналіста. Звісно, не буде зай-
вою допомога колег з інших ЗМІ, а також обов’язково необхідно всіма можливими засобами 
фіксувати увесь перебіг конфлікту.

Ще одне важливе правило, про яке слід пам’ятати, стосується вже можливості бути при-
сутнім безпосередньо під час судового розгляду справи (в судовому засіданні). Звучить воно 
так — будь-яке засідання вважається відкритим і на ньому має право бути присутнім будь-яка 
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особа, якщо немає ухвали суду про слухання справи у закритому судовому засіданні. Тобто, 
якщо немає спеціального процесуального документу — ухвали суду, про те, що всю справу, або 
її частину, слід слухати в закритому режимі — будь-який журналіст має право бути присутнім і 
спостерігати за процесом. Це правило діє для будь-якої юрисдикції — господарської, цивільної, 
адміністративної чи кримінальної. 

Трапляється, що справи слухаються в кабінетах суддів, і журналісту можуть спробувати 
заявити, що через брак місця він не може реалізувати своє право. В такому випадку у пред-
ставника ЗМІ є два варіанти або погодитись із цим і чекати за дверима, або чемно і спокійно 
пояснити суду: а) що це не проблеми журналіста; б) що процесуальний кодекс передбачає 
можливість бути присутнім у відкритому судовому процесі будь-якій особі; в) що у суду є купа 
можливостей вирішити це питання прямо тут і зараз, шляхом надання куточку, тут, в кімнаті 
(я постою, я не гордий) або перенесенням слухання справи в залу судових засідань; г) що у 
випадку ігнорування цієї цивілізованої пропозиції журналіст звернеться зі скаргами до голови 
суду та Вищої ради правосуддя. 

Цікаву новелу в плані можливості бути присутнім під час судового розгляду справи ввів 
новий Кримінальний процесуальний кодекс України. В статті 328 КПК України, зокрема, перед-
бачено наступне: 

“1. Кількість присутніх у залі судового засідання може бути обмежена головуючим лише у 
разі недостатності місць у залі судового засідання.

2. Близькі родичі та члени сім’ї обвинуваченого і потерпілого, а також представники за-
собів масової інформації мають пріоритетне право бути присутніми під час судового засідання”.

NB! Практика показує, що чемні, обізнані і наполегливі журналісти досягають значних 
успіхів у захисті власних прав і вихованні чиновників (для інших).  

Насамкінець, щодо права відвідувати приміщення і відкриті заходи, маємо зазначи-
ти, що для достатньо великої кількості приміщень суб’єктів владних повноважень існують 
спеціальні правила відвідування. В 90% це органи центральної виконавчої влади — Кабінет 
Міністрів України, міністерства, вищі судові інстанції, Верховна Рада України та її органи, а 
також приміщення правоохоронних і військових структур СБУ, МВС, прокуратури, прикор-
донники, військові частини тощо.   

АКРЕДИТАЦІЯ, ЯК ДОДАТКОВА ГАРАНТІЯ, А НЕ МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ

З реалізацією права відвідувати приміщення суб’єктів владних повноважень і бути на їх 
відкритих заходах пліч-о-пліч йде питання акредитації журналістів та працівників ЗМІ. До на-
буття чинності в травні 2011 року нової редакції Закону України “Про інформацію” норми щодо 
акредитації були в трьох, окремих законах. Вони передбачали абсолютні різні процедури, від 
повідомчої акредитації до погоджувальної/дозвільної. Після набуття чинності новими інформа-
ційними законами ці розбіжності було усунуто. На сьогодні основні моменти щодо акредитації 
містяться в єдиному джерелі — у статті 26 Закону України “Про інформацію”. Вона передбачає 
цілком цивілізований механізм і вимоги до процедур акредитації, які можуть запроваджуватись 
суб’єктами владних повноважень. 

Отже, які головні моменти цього механізму:
- суб’єкти владних повноважень можуть, а не зобов’язані здійснювати акредитацію;
- акредитація здійснюється з метою створення сприятливих умов для здійснення журналі-

стами, працівниками ЗМІ професійної діяльності;
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- відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста,  праців-
ника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб’єкт владних повноважень; 

- акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації здійснюється безоплатно 
на підставі його заяви або подання засобу масової інформації;

-  в акредитації не може бути відмовлено в разі подання усіх документів, передбачених 
статтею 26 Закону:

• ПІБ

• адреса

• номер засобу зв'язку 

• адреса  електронної пошти (за наявності)

ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ: ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ:

• повне найменування ЗМІ

• дата і номер реєстрації 

• адреса 

• адреса електронної пошти (за наявності)  

• номер засобу зв'язку

ЗАЯВА (подається журналістом) ПОДАННЯ (від ЗМІ)

• до заяви додаються копії документів, що:
1) посвідчують особу (паспорт, водійське посвідчення) 
2) засвідчують її професійну належність 
    (редакційне посвідчення, посвідчення творчої 
    спілки, професійного об’єднання)

• прізвище, ім'я та по-батькові журналіста,  
   працівника засобу масової  інформації,  
   щодо якого вноситься подання.
• до подання додаються копії документів, 
   що посвідчують особу.

- суб’єкт владних повноважень може встановлювати спрощений (у порівнянні із законо-
давчим) порядок акредитації;

- порядок акредитації, визначений суб’єктом владних повноважень, підлягає оприлюдненню;
- суб’єкти владних повноважень, що здійснили акредитацію журналістів, працівників за-

собів масової інформації, зобов’язані сприяти провадженню ними професійної діяльності: за-
вчасно сповіщати їх про місце і час проведення сесій, засідань, нарад, брифінгів та інших пу-
блічних заходів; надавати їм інформацію, призначену для засобів масової інформації; а також 
сприяти створенню умов для здійснення запису і передачі інформації, проведення інтерв’ю, от-
римання коментарів посадових осіб;

- у разі якщо захід проводиться відповідно до міжнародних або інших спеціальних про-
токолів, можуть встановлюватися особливі умови допуску журналістів. Такі особливі умови 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта владних повноважень до 
проведення заходу; 

- рішення про припинення акредитації може бути прийнято тільки у разі: 1) подання 
ним відповідної заяви; 2) неодноразового грубого порушення ним обов’язків, визначених 
статтею 26 Закону України “Про інформацію” (порушення внутрішнього трудового розпо-
рядку роботи, перешкоджання діяльності посадових осіб органу); 3) звернення ЗМІ, за по-
данням якого здійснена акредитація. 

Головних моментів в цьому механізмі три — наявність або відсутність акредитації не 
є підставою для вирішення питання про допуск або не допуск журналіста на захід, акреди-
тація — це лише допоміжний засіб для будь-якого журналіста, і — у випадку подання всіх, 
передбачених законом документів суб’єкт владних повноважень немає права відмовити в 
акредитації (повідомчий характер). 

В Україні з травня 2011 року зафіксовано багато випадків, коли місцеві органи влади за-
хоплювались творчістю під час прийняття, затверджень власних Положень, Правил акредитації. 
Деякі, наприклад, вимагали від журналістів, які подавали документи на акредитацію, нада-
ти копії статей за минулий рік, в яких висвітлювалась діяльність цього органу влади. В цьому 
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контексті необхідно пам’ятати про те, що стаття 26 Закону України “Про інформацію” містить 
максимальну кількість умов для акредитації. Внутрішні документи органів влади можуть тільки 
спрощувати механізм інформаційного закону. Відповідно, коли вони додають умов в порівнянні 
із законом, то вони ускладнюють порядок передбачений законом, і вони порушують закон. 

ПРАВО БУТИ В МІСЦЯХ АВАРІЙ ТА КАТАСТРОФ 

Останньою складовою “права бути присутнім”, яку журналісти часто сприймають занадто 
фанатично — є гарантії про які йдеться в пункті 7 частини 2 статті 26 Закону України “Про дру-
ковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” та частині 4 статті 25 Закону України “Про 
інформацію”. Вони практично ідентично виписані, але ми наведемо норму із останнього закону, 
оскільки вона є більш загальною, такою, що поширюється на всіх журналістів: 

“Після пред’явлення документа, що засвідчує його професійну належність, працівник за-
собу масової інформації має право збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у 
місцях аварій, масових безпорядків, воєнних дій, крім випадків, передбачених законом”. 

Єдиний коментар і порада для журналістів щодо цієї норми. Не треба її сприймати, як 
пропуск безпосередньо до епіцентру подій в будь-яких випадках. Так само, необхідно з ро-
зумінням ставитись до того, що в місці скоєння злочину правоохоронці не дають роздивитись 
на всі знаряддя злочину або жертву, детально все фотографувати. Більше того, вони вистав-
ляють периметр, за який нікого не допускають, в тому числі і журналістів. Але вони це роблять 
не з власної примхи або вередливості, а через те, що необхідно, наприклад, зберегти всі мож-
ливі сліди злочину (можливі докази). Так само, як в першому прикладі співробітники МНС та 
інших державних установ несли б відповідальність, якщо б за периметр потрапив журналіст і 
його там поранило уламком від снаряду.

ЗАХИСТ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ ЖУРНАЛІСТІВ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ. 
ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Боротьба за читача і тиражі вимагає від будь-якого, в тому числі он-лайн ЗМІ, цікаво-
го, гострого і критичного змісту. Такий контент завжди є потенційно небезпечним з точку зору 
пред’явлення претензій з боку «героїв» публікацій. В конфліктних ситуаціях, від них нерідко 
звучать погрози «засудити», «мільйони стягнути і за вітром пустити» і «по судах затаскати». В 
цій частині посібника ми спробуємо коротко показати і пояснити одну просту річ – за умови, що 
журналіст та ЗМІ були професійними під час підготовки та публікації матеріалу – ці всі погрози 
є пустим звуком. Навіть, якщо стаття втручається в приватне життя та/або містить жорсткі вис-
ловлювання по відношенню до конкретних фізичних або юридичних осіб. Яку б суму Позивач, 
який «добіг» до суду, не виставив в позові, чи то 10 000 гривень моральної шкоди, чи 100 000 
чи 46 000 000 гривень сьогоднішня судова практика засвідчує, - марна справа. Особливо, якщо 
діючий за стандартами журналіст працює в парі з медіа-юристом.

Загалом, юридична відповідальність в теорії держави і права існує в 5 видах: криміналь-
на, адміністративна (КУпАП), цивільно-правова, дисциплінарна і матеріальна. Останні дві сто-
суються трудових правовідносин та ситуацій на державній службі. Під адміністративну ЗМІ 
можуть потрапити за порушення, які відбулись з їх боку хіба що під час виборчого процесу. 
Лишаються – кримінальна та цивільно-правова. Звісно, найбільш поширеними є спроби пе-
реслідувати ЗМІ за допомогою позовів про захист честі, гідності, ділової репутації, значно 
менше позовів про захист приватного життя або прав на використання імені, зображення або 
інших особистих немайнових прав особи.  
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Почнемо з того, що може бути підставою для задоволення позову про захист честі, гід-
ності, ділової репутації.

Відповідно до пункту 15 Постанови Пленуму Верховного Суду України №1 від 27.02.2009 
року «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової 
репутації фізичної та юридичної особи» при розгляді справ зазначеної категорії суди повинні 
мати на увазі, що юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою 
для задоволення позову, є сукупність таких обставин: 

а) поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб; 
б) поширена інформація стосується певної фізичної чи юридичної особи, тобто позивача; 
в) поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності; 
г) поширення інформації, що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає шкоди 

відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійсню-
вати своє особисте немайнове право.».

Звертаємо Вашу увагу – повинна бути сукупність зазначених обставин. Якщо суд в ході 
розгляду справи не встановлює хоча б одного елементу, з цих чотирьох – він повинен від-
мовити в задоволенні позовних вимог. При цьому, наявність всіх елементів зобов’язаний до-
вести в суді саме Позивач. Не просто подати позов і зазначити, що було поширено, прошу 
визнати недостовірною і спростувати. А, за допомогою визначених цивільним процесуальним 
кодексом засобів доказування, обґрунтувати наявність всіх обставин. Було поширено – під-
тверджується тим-то, інформація саме про мене – підтверджується наступними доказами, 
вона є недостовірною, її поширення мало для мене негативні наслідки – перелік доказів. На-
віть, раніше чинну на підставі частини 3 статті 277 Цивільного кодексу України «презумпцію 
добропорядності» згідно якої поширювач мав доводити достовірність оскарженої інформації 
було виключено з ЦК України у 2014-му році.

Крім того, що бажаючий посудитись із ЗМІ має стільки процесуальних обов’язків з доказу-
вання, на захисті медіа стоїть цілий корпус норм-стандартів з рішень Європейського суду з прав 
людини (ЄСПЛ). Про необхідність їх застосування під час розгляду національними судами від-
повідних справ вже зазначено у всіх можливих рекомендаціях, постановах пленумів, роз’яснен-
нях вищих судових установ України. Є, навіть, окремий Закон України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року. Хоча, 
насправді обов’язок України дотримуватись стандартів, які формулює у своїх рішеннях ЄСПЛ, 
виник ще у 1997 році, коли ми ратифікували міжнародно-правові договори щодо членства в 
Раді Європи і визнали юрисдикцію Європейського суду з прав людини.

Для прикладу наведемо деякі, найбільш сталі і широкі за можливим застосуванням стан-
дарти ЄСПЛ щодо ролі ЗМІ та їх статусу в демократичному суспільстві: 

- «Преса відіграє суттєву роль у демократичному суспільстві. І хоча вона не може пересту-
пати певні межі, зокрема щодо репутації та прав інших осіб, тим не менш, її обов’язком є пере-
давати у спосіб, сумісний із її обов’язками та відповідальністю, інформацію та ідеї з усіх питань 
загального інтересу. На пресу не лише покладено обов’язок поширювати таку інформацію та 
ідеї: суспільство також має право отримувати їх. Якби було інакше, преса була б неспроможна 
відігравати свою важливу роль «вартового суспільства» 

- «Стаття 10 захищає не лише суть висвітлених ідей та інформації, але також і форму, в 
якій вони надані. Журналістська свобода передбачає також використання висловлювань, де-
якою мірою перебільшених або, навіть, провокаційних. При дотриманні умов § 2 статті 10 Кон-
венції, право вільно передавати інформацію поширюється не лише на «інформацію» та «ідеї», 
які сприймаються сприятливо або вважаються необразливими чи нейтральними, але й такі, які 
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ображають, шокують чи викликають стурбованість. Такі є вимоги плюралізму, толерантності і 
лібералізму, без яких немає «демократичного суспільства» ;

- «Відповідно до усталеної практики Суду сфера для обмеження політичних висловлювань 
чи дебатів щодо питань, які становлять загальний інтерес, є дуже малою відповідно до § 2 статті 
10 Конвенції. Ця свобода підпадає під обмеження, викладені в статті 10 § 2 Конвенції, які про-
те мають тлумачитися однозначно. Необхідність будь-якого обмеження має бути переконливо 
встановлена» .  

Національне законодавство також містить, як загальні гарантії щодо захисту свободи 
слова, так і спеціальні норми, які можна використовувати у певних спірних правових ситу-
аціях за участі ЗМІ. Найбільш цікавими з останніх, для редакцій, є «підстави звільнення від 
відповідальності».

Серед загальних норм-гарантій:  

Стаття 34 Конституції України, відповідно до якої кожному гарантується право на свобо-
ду думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший 
спосіб – на свій вибір.

В Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» містяться 
наступні норми:

Стаття 2. «Свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переко-
нань гарантуються Конституцією України і відповідно до цього Закону означають право кожного 
громадянина вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати 
та поширювати будь-яку відкриту за режимом доступу інформацію за допомогою друкованих 
засобів масової інформації. 

Друковані засоби масової інформації є вільними. Не допускається вимога попереднього 
погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються друкованими засобами масової інфор-
мації, а також заборона поширення повідомлень і матеріалів з боку посадових осіб державних 
органів, підприємств, установ, організацій або об’єднань громадян».

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗМІ ТА ЖУРНАЛІСТІВ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Стаття 42 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»:
«Редакція, журналіст не несуть відповідальності за публікацію відомостей, які не від-

повідають дійсності, принижують честь і гідність громадян і організацій, порушують права і за-
конні інтереси громадян або являють собою зловживання свободою діяльності друкованих за-
собів масової інформації і правами журналіста, якщо:

1) ці відомості одержано від інформаційних агентств або від засновника (співзасновників);
2) вони містяться у відповіді на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону Украї-

ни «Про доступ до публічної інформації», або у відповіді на звернення, подане відповідно до 
Закону України «Про звернення громадян»; 

3) вони є дослівним відтворенням публічних виступів або повідомлень суб’єктів владних 
повноважень, фізичних та юридичних осіб;

4) вони є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим друкованим засобом 
масової інформації з посиланням на нього;

5) в них розголошується таємниця, яка спеціально охороняється законом, проте ці відо-
мості не було отримано журналістом незаконним шляхом»;

6) законом передбачено звільнення або непритягнення до відповідальності за такі дії.
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Стаття 67 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
«Телерадіоорганізація та її працівники не несуть відповідальності за поширення інформа-

ції, що не відповідає дійсності, у разі:
а) якщо ця інформація містилася в офіційних повідомленнях або одержана від органів дер-

жавної влади, органів місцевого самоврядування у письмовій формі;
б) якщо ця інформація є дослівним цитуванням заяв і виступів (усних і друкованих) поса-

дових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів 
України, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України та у 
депутати рад усіх рівнів, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів; 

в) якщо ця інформація розповсюджувалася без попереднього запису та містилася у висту-
пах осіб, які не є працівниками телерадіоорганізації;

г) якщо вона є дослівним відтворенням матеріалів, поширених іншим засобом масової ін-
формації або інформаційним агентством, з посиланням на нього;

ґ) якщо звільнення від відповідальності передбачено іншим законом».

Частина 2 статті 302 Цивільного кодексу України, яка регулює питання права на інформацію:
«Фізична особа, яка поширює інформацію, зобов’язана переконатися в її достовірності.
Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел (інформація ор-

ганів державної влади, органів місцевого самоврядування, звіти, стенограми тощо), не зо-
бов’язана перевіряти її достовірність та не несе відповідальності в разі її спростування.  Фі-
зична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел, зобов’язана робити 
посилання на таке джерело».

Стаття 30 Закону України «Про інформацію»:
«1.Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. 
2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фак-

тичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як 
такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних 
засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню 
та доведенню їх правдивості.

3. Суб’єкти інформаційних відносин звільняються від відповідальності за розголо-
шення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановить, що ця інформація є су-
спільно необхідною».

Частини 4-6 статті 17  Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформа-
ції та соціальний захист журналістів», які містять наступні положення:

«4. У разі розгляду судом спору щодо завданої моральної (немайнової) шкоди між жур-
налістом або засобом масової інформації як відповідачем та політичною партією, виборчим бло-
ком, посадовою особою (посадовими особами) як позивачем суд вправі призначити компен-
сацію моральної (немайнової) шкоди лише за наявності умислу журналіста чи службових осіб 
засобу масової інформації. Суд враховує наслідки використання позивачем можливостей поза-
судового, зокрема досудового, спростування неправдивих відомостей, відстоювання його честі 
і гідності, ділової репутації та врегулювання спору в цілому. З урахуванням зазначених обставин 
суд вправі відмовити у відшкодуванні моральної шкоди.

5. Умислом журналіста та/або службової особи засобу масової інформації є таке їх/її став-
лення до поширення інформації, коли журналіст та/або службова особа засобу масової інформа-
ції усвідомлювали недостовірність інформації та передбачали її суспільно небезпечні наслідки.

6. Журналіст та/або засіб масової інформації звільняються від відповідальності за поши-
рення інформації, що не відповідає дійсності, якщо суд встановить, що журналіст діяв добро-
совісно та здійснював її перевірку».
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Вважаємо за доцільне навести коментарі щодо зазначених норм національного за-
конодавства. 

По-перше, підстави щодо звільнення від відповідальності можуть застосовуватись до 
будь-яких видів ЗМІ та їх журналістів незалежно від того, в якому законі чи то про пресу, чи про 
телебачення і радіомовлення вони містяться (за принципом аналогії закону). По-друге, абсо-
лютне звільнення за всі оціночні судження в будь-яких випадках – це міф, який до сих пір живе 
серед українських журналістів. Він хибний і небезпечний. Щоб правило щодо звільнення від від-
повідальності за оціночні судження працювало на 100% вони мають ґрунтуватись на «мінімаль-
ній фактичній основі». Цей вислів особливо часто в останні роки застосовує ЄСПЛ в своїх рішен-
нях, вирішуючи питання про те, чи правильно журналіста або ЗМІ притягли до відповідальності, 
чи було при цьому дотримано норм Європейської Конвенції про захист прав людини та осново-
положних свобод. Не можна «просто так» назвати посадовця «дурнем». У випадку судових де-
батів Ви маєте чітко сказати і доказати, чому Ви зробили таку оцінку. На чому вона побудована, 
на яких фактах. Наостанок, хотіли б звернути увагу, на ще одну ліберальну норму нашого за-
конодавства – це так зване «право на помилку» журналіста (частина 6 статті 17 Закону України 
«Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»). Вона 
працює навіть у випадках, коли дійсно журналіст помилився і поширив недостовірну інформа-
цію, але тільки за умови, що в суді буде доведено – цей журналіст «був добросовісним і здійс-
нював перевірку інформації».

Одним з наріжних каменів правової оцінки діяльності ЗМІ і захисту в тому числі є питання 
наявності або відсутності суспільного інтересу в статті або сюжеті, які є предметом розгляду. 
Якщо Ви поширили будь-яку інформацію з обмеженим доступом, але вона є суспільно-значи-
мою – Ви захищені.

Приблизний предмет суспільного інтересу окреслено у частині 2 статті 29 Закону України 
«Про інформацію»:

«Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу дер-
жавному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію  конституційних 
прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громад-
ськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізич-
них або юридичних осіб тощо.». 

Як Ви бачите перелік ознак інформації, яку законодавець визначив, як суспільно-значи-
му – відкритий. Відповідно, в кожній конкретній ситуації може встановлюватись наявність або 
відсутність суспільного інтересу під час розгляду справи. 

В переважній більшості судових справ про захист честі та гідності, ділової репутації по-
зивачами є публічні особи (депутати, бізнесмени, міські голови, посадовці органів державної 
влади тощо). І, це для них, насправді, не перевага, а суттєвий недолік. 

У пункті 21 Постанови Пленуму Верховного Суду України №1 від 27.02.2009 р. «Про су-
дову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації 
фізичної та юридичної особи» зазначено, що суди повинні враховувати положення Декларації 
про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації (далі - Декларація), схваленої 12 
лютого 2004 року на 872-му засіданні Комітету Міністрів Ради Європи, а також рекомендації, що 
містяться у Резолюції 1165 (1998) Парламентської  Асамблеї  Ради Європи про право на недо-
торканість приватного життя. 

Зокрема, у названій Резолюції зазначається, що публічними фігурами є особи, які обійма-
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ють державні посади і (або) користуються державними ресурсами, а також усі ті, хто відіграє 
певну роль у суспільному житті (у галузі політики, економіки, мистецтва, соціальній сфері, спорті 
чи в будь-якій іншій галузі). 

При цьому зазначені діячі та особи не повинні мати більшого захисту своєї репутації та 
інших прав порівняно з іншими особами.

У зв’язку з цим, межа допустимої критики щодо політичного діяча чи іншої  публічної осо-
би є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи. Публічні особи  неминуче відкриваються для 
прискіпливого висвітлення їх слів та вчинків і повинні це усвідомлювати. 

Отже, інструментів для захисту журналістів та ЗМІ чинне законодавство, разом із прак-
тикою ЄСПЛ, надає багато. Якщо Ви дбаєте про стандарти професійної діяльності, перевіряєте 
інформацію, подавайте її збалансовано. У випадку сумнівів - радитесь із юристами, – то Вам 
немає чого боятись. Медіа-юристи українських громадських організацій мають унікальний до-
свід щодо захисту ЗМІ та журналістів в судах. Дуже ефективним, превентивним механізмом для 
зменшення юридичних ризиків є допублікаційна експертиза матеріалу, яку проводить юрист. 
Отримати професійну юридичну допомогу з будь-яких питань професійної діяльності журналі-
сти та ЗМІ можуть у практикуючих медіа-юристів.

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ЗМІ У СПРАВАХ ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до ч.1 ст.23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, 
дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпо-
рядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до 

статті 15 Закону «Про доступ до публічної інформації»;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права 

та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється 
відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 

Таким чином, захистити право на доступ до публічної інформації, на сьогодні, можна 
трьома шляхами:

1) звернутись до суду; 
2) звернутись до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в порядку при-

тягнення до адміністративної відповідальності згідно ст.212-3 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення;

3) звернутись в порядку підпорядкування до керівника розпорядника або вищого органу. 

Судові справи, як прямо зазначено в статті 23 Закону України «Про доступ до публічної ін-
формації» розглядаються адміністративними судами. Судовий порядок оскарження є достатньо 
ефективним, проте потребує роботи юриста, сплати судового збору і дотримання всіх формаль-
них правил, які визначено Кодексом адміністративного судочинства України. Строк на звернен-
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ня до суду – 6 місяців з моменту отримання протиправної відмови в задоволенні запиту або з 
6-го дня бездіяльності розпорядника, який не надав відповідь.

Згідно статей  212-3, 255 КУпАП повноваження щодо складання протоколів про ад-
міністративні правопорушення з 2015-го року передано Уповноваженому ВРУ з прав людини 
та уповноваженим працівникам офісу Уповноваженого. Звернення до офісу Уповноваженого 
про притягнення посадових осіб, які порушили право на доступ до публічної інформації до ад-
міністративної відповідальності не потребує сплати будь-яких зборів. Також, після порушення 
провадження уповноважені особи мають право надіслати до посадових осіб приписи з вимога-
ми про усунення порушення права на доступ до публічної інформації.  

Важливим документом, який детально роз’яснює особливості застосування законодавства 
в спорах щодо доступу до публічної інформації є Постанова Пленуму Вищого адміністративного 
суду України від 29.09.2016 р. №10 «Про практику застосування адміністративними судами за-
конодавства про доступ до публічної інформації».

Звернутись за отриманням безкоштовної і фахової юридичної допомоги в питаннях досту-
пу до публічної інформації, складання запитів, заяв, скарг або позовів журналісти та ЗМІ можуть 
через веб-сайт ГО «Платформа прав людини» www.ppl.org.ua або написавши листа на пошту: 
law@ppl.org.ua.
10Див. параграф 38 рішення Європейського суду з прав людини по справі «Українська Прес-група» проти України».

11Див. параграф 40 рішення Європейського суду з прав людини по справі «Українська Прес-група» проти України».

12Див. параграф 104 рішення Європейського суду з прав людини по справі «Салов проти України».

13Частини 2, 3 статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

СВОБОДА ПОШИРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ В 

МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
ТА ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ
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СВОБОДА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
ТА ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ

ЯКЕ ПРАВО МАЄ ПРІОРИТЕТ: ПРАВО НА СВОБОДУ СЛОВА ЧИ ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ?

Право на свободу слова і право на приватність не перебувають в ієрархічній залежності 
і мають однакову цінність. На цьому неодноразово наголошував Європейський Суд з прав лю-
дини. Вони однаковою мірою захищаються Європейською Конвенцією (статті 8 та 10), а також 
Конституцією України (статті 32 та 34). 

Це означає, що у випадках, коли існує потреба в оприлюдненні інформації, яка підпадає 
під сферу приватного життя особи, необхідно відшукати баланс між правом на свободу вис-
ловлювання і правом на захист приватності героя публікації. Це не завжди легко зробити. Але 
практика напрацювала низку критеріїв, які допомагають вирішити це непросте питання. Про них 
ми поговоримо трохи згодом.

Вичерпного визначення поняття «приватність» не існує. Стаття 8 Конвенції може включати 
широке коло інтересів, зокрема, приватне та сімейне життя, житло і кореспонденцію, пошту і те-
лефонні переговори, електронну пошту на робочому місці. Приватне життя пов’язане із правом 
особи на своє зображення (фотографії, відео тощо). Воно стосуються ідентичності особи та осо-
бистого розвитку, права на налагодження та розвиток відносин з іншими людьми. Воно також 
охоплює діяльність професійного або підприємницького характеру .

В нашому практичному житті найчастіше доводиться шукати баланс між правом на при-
ватність та правом на свободу слова у таких випадках: 

- Під час збору та поширення персональних даних (включаючи місце проживання особи);
- Поширення відомостей про стан здоров’я та іншої чутливої інформації про особу;
- Проведенні фото- та відеозйомки, оприлюдненні фотографій та відеозаписів;
- Поширенні інформації, яка потенційно може завдати шкоди репутації особи тощо.

ЯКІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ РЕГУЛЮЮТЬ ПИТАННЯ 
ПОШИРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ?

Основними актами, які визначають порядок збору, використання та поширення персональ-
них даних в Україні є закони України «Про захист персональних даних», «Про доступ до публіч-
ної інформації», та «Про інформацію». Крім того, ці питання регулюються й іншими законами, 
серед яких Конституція України, Цивільний кодекс України, закони «Про запобігання корупції», 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні» та багато інших.

Практика розгляду судами спорів з питань доступу до публічної інформації, в тому числі, 
до персональних даних осіб, відображена в Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду 
України «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до 
публічної інформації» від 29.09.2016 № 10.

ЧИ ВСІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ВВАЖАЮТЬСЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ОСОБУ?

Стаття 5 Закону України «Про захист персональних даних» передбачає, що персональні 
дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу. Для цього потрібен або 
спеціальний закон, який надає певним персональним даним статус конфіденційної інформації, 
або рішення самої особи щодо того, яка інформація про неї не підлягає публічному поширенню. 
Проте, в останньому випадку особа не може діяти лише на власний розсуд. Персональні дані 
можуть стати конфіденційними лише у разі, якщо закон не забороняє обмежувати до них доступ.
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СВОБОДА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
ТА ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ

Наприклад, заборонено відносити до конфіденційної інформації персональні дані, що сто-
суються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або 
органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень (частина 2 статті 5 
Закону України «Про захист персональних даних»). Не належать до інформації з обмеженим до-
ступом і відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансово-
го характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», крім низки персональних даних, визначених цим же Законом. 

Не належить до інформації з обмеженим доступом також інформація про отримання у 
будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім 
випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Отже, спеціальними законами можуть вводитись заборони на віднесення тих чи інших пер-
сональних даних до конфіденційної інформації.

ЯКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО КОНФІДЕНЦІЙНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ?

Закони України до конфіденційної інформації про особу відносять наступні відомості:

- інформацію про національність особи, її освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан 
здоров’я, а також адресу проживання, дату і місце народження (частина друга статті 11 Закону 
України «Про інформацію»);

- інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімей-
ну сторони життя громадянина, яка стала відома особі у зв’язку з виконанням нею професій-
них або службових обов’язків (стаття 40 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я»);

- відомості щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослід-
но-конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та одержаних результатів 
(стаття 895 Цивільного кодексу України);

- відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, крім відомостей про 
взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяль-
ність (пункт 70.15.2 статті 70 Податкового кодексу);

- інформація щодо осіб, які звернулися до кризового центру про допомогу (частина третя 
статті 8 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»);

- інформацію, що стосується митної вартості товарів, які переміщуються через митний кор-
дон України (частина перша статті 56 Митного кодексу України);

- первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час про-
ведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отри-
мані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов’язаною із 
збиранням та використанням адміністративних даних (частина перша статті 21 Закону України 
«Про державну статистику»);

- відомості про місце проживання або місце перебування особи (частина восьма статті 6 
Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»);

- матеріали заявки фізичної чи юридичної особи на реєстрацію сорту та результати експер-
тизи сорту рослин (стаття 23 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»);

- дані про особу, взяту під захист у кримінальному судочинстві (стаття 15 Закону України 
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»);

- дані про працівника суду або правоохоронного органу, взятого під захист (стаття 10 За-
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кону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»);
- первинні (персональні) та інші дані, отримані у процесі проведення перепису населення 

(частина перша статті 16 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення»);
- відомості, що подаються заявником на визнання біженцем або особою, яка потребує до-

даткового захисту, інформацію про факт подання заяви про визнання особою, яка має право на 
захист в Україні (частина десята статті 7 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту»);

- інформацію про пенсійні внески, пенсійні виплати та суму пенсійних коштів, що облікову-
ються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду; з пенсійних депозит-
них рахунків фізичної особи; про умови та стан виконання договорів страхування довічної пенсії 
(частина третя статті 53 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»);

- відомості про особисте життя громадян, одержані із звернень громадян (стаття 10 Зако-
ну України «Про звернення громадян»).

- Цей перелік не є вичерпним і може бути доповнений іншими законодавчими актами.

ЯКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ОСОБУ?

Не відносяться до конфіденційних, зокрема, наступні відомості:
- інформація, зазначена в частинах першій і другій статті 13 Закону 2939-VI (частина перша 

статті 7 Закону № 2939-VI);
- інформація про прізвища та ініціали суддів, які ухвалили судове рішення; імена (ім’я, по 

батькові, прізвище) учасників судового процесу та посадових чи службових осіб, які, виконуючи 
свої повноваження, беруть участь у цивільній, господарській, адміністративній чи криміналь-
ній справах, справах про адміністративні правопорушення (проступки) (стаття 7 Закону України 
«Про доступ до судових рішень»);

- статут товариства з обмеженою відповідальністю (частина друга статті 143 Цивіль-
ного кодексу України);

- фінансова звітність політичної партії (стаття 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»); 
- прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отрима-

ли бюджетні кошти, здійснюють володіння, користування чи розпорядження державним, ко-
мунальним майном, крім випадків, передбачених частиною п’ятою статті 6 Закону № 2939-VI 
(частина п’ята статті 6 Закону № 2939-VI);

- персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з ви-
конанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових 
повноважень (частина друга статті 5 Закону України № 2297-VI );

- відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України «Про запобігання коруп-
ції», крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Зако-
ну. Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 47 Закону України «Про запобігання 
корупції» інформацією з обмеженим доступом та такою, що не підлягає відображенню у відкри-
тому доступі, є зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати 
народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження 
об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться 
об’єкт). Таким чином, не є конфіденційною інформація з декларацій про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої 
статті 47 вказаного Закону України «Про запобігання корупції».

Ці відомості можуть збиратись та поширюватись без згоди особи, якої вони стосуються.

СВОБОДА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
ТА ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ
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ЧИ МОЖНА ПОШИРЮВАТИ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОСОБУ У РАЗІ, 
ЯКЩО ДО НЕЇ ІСНУЄ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС?

Конфіденційна інформація про особу може бути поширена, якщо вона є суспільно  необ-
хідною, тобто якщо до неї існує суспільний інтерес. На цьому неодноразово наголошував Євро-
пейський Суд з прав людини у своїх рішеннях, про це говорить і стаття 29 Закону України «Про 
інформацію». Суспільно-важливою вважається така інформація, право громадськості знати яку 
переважає потенційну шкоду від її поширення. 

Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу дер-
жавному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних 
прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громад-
ськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізич-
них або юридичних осіб тощо.

Суспільно важливою визнається інформація, яка стосується витрачання бюджетних коштів 
та відчуження державного і комунального майна; вчинення корупційних та інших правопору-
шень; якості харчових продуктів, аварій, катастроф, безпеки довкілля та інших важливих питань 
суспільного життя.

Публікуючи суспільно-важливу інформацію, яка містить персональні дані, важливо все ж 
таки не забувати про принцип пропорційності. Оприлюднювати доцільно лише ті відомості, які 
дійсно важливі для громади і опускаючи ті, які не мають суттєвого значення для розкриття теми. 

Це правило має особливе значення при поширенні повідомлень, в яких розповідається про 
місцезнаходження об’єктів нерухомого майна. Нерідко журналісти, які проводять антикоруп-
ційні розслідування, описують найдрібніші деталі, які стосуються «придбаного нелегкою пра-
цею» майна, зазначаючи точну адресу помешкань героїв публікації, включаючи номер квартири. 
Проте, така деталізація не завжди може виправдовуватись суспільним інтересом, особливо у 
випадках, коли у цих приміщеннях проживають неповнолітні діти. 

Питання розкриття журналістами точної адреси місця проживання публічної особи розгля-
далось і Європейським Судом з прав людини. Зокрема, у справі Alkaya v. Turkey (№. 42811/06, 
рішення від 9 жовтня 2012) було встановлено порушення права на повагу до приватного життя 
відомої актриси. Це порушення було пов’язане із тим, що в одній із газет журналісти оприлюд-
нили повідомлення про пограбування квартири заявниці і назвали її точну адресу. Європейсь-
кий Суд відзначив, що вибір місця проживання  - це приватне питання, яке входило до сфери 
персональної автономії. Він звернув увагу на те, що заявниця була публічною особою, інформа-
ція стосовно факту злочину становила предмет загального інтересу, проте такого інтересу не 
було стосовно інформації про точну домашню адресу актриси.

ЯКІ КРИТЕРІЇ ПОТРІБНО ВРАХОВУВАТИ ПРИ ПОШУКУ БАЛАНСУ МІЖ ПРАВОМ НА СВОБОДУ 
СЛОВА ТА ПРАВОМ ОСОБИ НА ЗАХИСТ ПРИВАТНОСТІ?

Для того, що б зрозуміти, чи не буде втручання у право на приватність надмірним, необхід-
но звернути увагу на такі обставини16:

1) внесок публікації в дискусію, яка становить загальний інтерес (публікація повинна спри-
яти дискусії, тобто обговоренню важливих для суспільства тем, а не служити задоволенню зви-
чайної цікавості читачів/глядачів. При цьому варто пам’ятати, що обставини політичного життя 
країни – це та сфера, де обмеження свободи слова мають дуже вузький характер); 
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2) наскільки відомим є фігурант публікації, та якою є тема публікації (сфера приватності 
публічних осіб значно вужча, ніж у звичайних громадян, які не мають суттєвого впливу на су-
спільне життя. Важливо враховувати не лише політичний вплив, а й значимість особи в сферах 
економічного, наукового, культурного, спортивного життя країни та багатьох інших); 

3) попередня поведінка фігуранта публікації (наприклад, якщо особа вже надавала згоду 
на публікацію її фотографій, зокрема, з рекламною метою, повторне оприлюднення тих же фото 
не буде становити надмірного втручання у сферу її приватності17); 

4) метод отримання інформації та її достовірність (перевіряється добросовісність жур-
наліста під час підготовки публікації та аналізується законність застосування тих чи інших ме-
тодів збору інформації в конкретній ситуації. У справі Haldiman and others v. Switzerland (№ 
21830/09 рішення від 24 лютого 2015 року) ЄСПЛ встановив порушення ст. 10 Конвенції у зв’яз-
ку із засудженням журналістів за таємний відеозапис приватного страхового брокера і транс-
ляцію цього запису в рамках телевізійної документальної передачі, спрямованої на викриття 
неякісної роботи страхових компаній у сфері послуг із страхування життя. ЄСПЛ звернув увагу 
на те, що журналісти зробили все можливе для того, що б конкретного брокера не можна було 
ідентифікувати. Він також зазначив, що висвітлення питання про зловживання на ринку страхо-
вих послуг є питанням значного суспільного інтересу, який виправдовував використання такого 
способу збору інформації, як таємний запис інтерв’ю, оскільки в інший спосіб її отримати було 
неможливо); 

5) зміст, форма та наслідки публікації (видання має свободу вибору змісту та форми пу-
блікації, проте вони не повинні навмисно завдавати шкоди приватності особи. Що стосується 
наслідків публікації, то необхідно враховувати те, що Інтернет має можливість охоплювати над-
звичайно широку аудиторію за короткий час, довго зберігати інформацію, що може здійснювати 
триваліший вплив на права особи); 

6) суворість застосованої санкції (санкції, які застосовуються до ЗМІ не повинні справляти 
«охолоджуючий ефект» і ставати інструментом цензури чи самоцензури).

Всі ці критерії необхідно оцінювати та враховувати у сукупності.

ЧИ МОЖУТЬ ОЦІНОЧНІ СУДЖЕННЯ ПОРУШИТИ ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ?

Варто зазначити, що репутація особи підпадає під захист статті 8 Європейської Конвенції, в 
той час, як право на свободу слова гарантується статтею 10 Конвенції. При цьому, Європейський 
Суд в своїй численних рішеннях звертав увагу на те, що Конвенція захищає не лише зміст, але й 
форму, в якій оприлюднюється інформація. Він також зазначав, що необхідно розрізняти факти і 
оціночні судження, що факти можуть підтверджуватись доказами, в той час як вимога довести 
оціночні судження є нездійсненою.

Про те, що ніхто не може притягуватись до відповідальності за висловлення оціночних 
суджень говорить і стаття 30 Закону України «Про інформацію». 

Водночас, не потрібно забувати і те, що оціночні судження повинні мати під собою необ-
хідне фактичне підґрунтя. Якщо мінімальна фактична основа відсутня, оціночне судження може 
визнаватись надмірним і становити невиправдане втручання у право на приватність18.

Якщо говорити про порушення права на приватність шляхом поширення оціночних суд-
жень в мережі Інтернет, то варто звернути увагу на одне із недавніх рішень Європейського Суду 
з прав людини – рішення у справі EGILL EINARSSON v. ICELAND (заява № 24703/15, рішення від 
07.11.2017). Воно стосувалось поширення посту стосовно заявника в Instagram. В повідомленні 
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було оприлюднено фото заявника під заголовком, з якого слідувало, що він – «ґвалтівник». Цей 
пост було опубліковано після того, як із позивача були зняті обвинувачення в зґвалтуванні  та 
інших правопорушеннях сексуального характеру. 

Національні суди відмовили заявникові у захисті, визнавши зазначену інформацію оціноч-
ними судженнями. Водночас, ЄСПЛ встановив порушення статті 8 Конвенції, зазначивши, що 
навіть публічні особи, які самі почали «гарячу» дискусію щодо себе, не повинні терпіти звинува-
чень у насильницьких злочинних діях без наявного на те фактичного підґрунтя.

 14Див. справи ЄСПЛ: «Класс та інші проти Німеччини», «Фон Ганновер проти Німеччини», «Ротару проти Румунії», «Пек 
проти Сполученого Королівства» та інші

 15Див. п. 5.6 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування адміністративними 
судами законодавства про доступ до публічної інформації» від 29.09.2016 № 10, реж. доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/v0010760-16#n103 

16Див. пункти 90-95 рішення ЄСПЛ у справі «Axel Springer AG v. Germany», 07.02.2012, заява № 39954/08/

17Див, зокрема, рішення ЄСПЛ справі Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS)

18Див. рішення ЄСПЛ у справі «Новая газета» і Бородянський проти Росії (заява № 14087/08, рішення від 28.03.2013
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В Україні, наразі, одним з найбільш складних і водночас актуальних питань на порядку 
денному є проблема розробки та впровадження ефективних механізмів протидії пропаганді, 
інформаційним атакам країни агресора, кібератакам та іншим зловживанням у сфері Інтернет. 
Дії країни-агресора, починаючи з 2014-го року засвідчили, що одним з основних інструментів 
ведення «гібридної війни» проти України є саме маніпуляції з інформацією. Викривлення при ви-
світленні бойових та інших подій на Сході України, заклики бойкотувати дії збройних сил Украї-
ни, створення і поширення відвертих дезінформаційних історій та «полуправд» з «правильними» 
акцентами, - це лише мала частка того, що під гаслами свободи вираження поширювалось та 
поширюється для насаджування паніки, страху і агресії/ненависті в середині країни та в світі 
для створення потрібної «картинки» про події в Україні. Як відрізнити, де дійсно свобода ви-
раженні думки, а де частина інформаційної антиукраїнської кампанії? Як ефективно запобігати 
і реагувати на інформаційні атаки, особливо, в сфері Інтернет? Яким має бути ефективний ме-
ханізм визначення балансу між суворою необхідністю збереження суверенітету і забезпечення 
національної безпеки та свободою слова і поширення інформації? 

Такий механізм поза сумнівом має бути. На жаль, станом на початок 2019-го року, Украї-
на знаходиться тільки на етапі обговорення його створення. А, практика введення обмежень і 
блокування веб-сайтів не відповідає базовим міжнародним стандартам у сфері прав людини. 
Тепер, про все більш докладніше.

ЗАКОНОДАВСТВО, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ІНТЕРНЕТ:

- Конституція України /статті 17, 34/;

- Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;

- Закон України «Про національну безпеку України»; 

- Закон України «Про санкції»; 

- Закон України «Про телекомунікації».

Давайте порівняємо:

Стаття 17 Конституції України Стаття 34 Конституції України

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформаційної 
безпеки є найважливішими функціями держави, 
справою всього Українського народу.
Забезпечення державної безпеки і захист державного 
кордону України покладаються на відповідні військові 
формування та правоохоронні органи держави, 
організація і порядок діяльності яких 
визначаються законом.

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, 
на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом 
в інтересах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадського порядку з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров'я населення, для захисту репутації або прав 
інших людей, для запобігання розголошенню 
інформації, одержаної конфіденційно, або для 
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Національна безпека України – захищеність державного суверенітету, територіальної 
цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від 
реальних та потенційних загроз19.

У Конституції України передбачено наступні «цифрові права», які можуть реалізовуватись 
та/або бути порушеними в т. ч. у віртуальному просторі:
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- право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
(стаття 31);

- недоторканність особистого і сімейного життя (стаття 32);
- право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34);
- свободу світогляду і віросповідання (стаття 35);
- на мирне зібрання (стаття 39);
- право власності, у тому числі інтелектуальної (стаття 41);
- на підприємницьку діяльність (стаття 42).
Як вже зазначалось у цьому посібнику, для правомірного/пропорційного обмеження прав 

людини держава в особі своїх правоохоронних, контролюючих і судових органів має дотрима-
тись сукупності наступних вимог (трискладовий тест):

- Наявна легітимна мета (в даному випадку – національна безпека);
- Обмеження передбачене законом;
- Обмеження є необхідним в демократичному суспільстві.

Проте, особливістю обмежень прав людини у сфері Інтернет, залежно від обставин, є на-
явність четвертої вимоги – застосування обмеження виключно на підставі рішення суду. Напри-
клад, при реалізації права на мирні зібрання (див. статтю 39 Конституції України).

Також, важливим, з точки зору дотримання міжнародних стандартів в сфері інтернет-вря-
дування є обмежувальне і точне застосування правоохоронними органами та судами норм 
Кримінального кодексу України щодо злочинів проти основ національної безпеки України, а 
також інших злочинів.

Зокрема, мова про:
- Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до за-

хоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення та-
ких дій (ч.2 ст.109 Кримінального кодексу України);

- Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на пору-
шення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюд-
ження матеріалів із закликами до вчинення таких дій (ч.1 ст.110 Кримінального кодексу України);

- Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових форму-
вань в особливий період (ч.1 ст.114-1 Кримінального кодексу України).

Важливими документами щодо можливих шляхів вирішення викликів та загроз у сфері 
Інтернет, які, нажаль, не в повній мірі реалізовані, є:

- Стратегія кібербезпеки України20;   
- Доктрина інформаційної безпеки України21.
Якщо коротко охарактеризувати стан законодавства і практики його застосування 

щодо боротьби із викликами та загрозами у сфері Інтернет, пошуку балансу, можна дійти 
наступних висновків:

- В Україні відсутній системний і якісний, в сенсі юридичної техніки, підхід щодо норматив-
но-правового регулювання інтернет-врядування загалом і в т.ч. його особливості в умовах війни;

- Відсутність якісного законодавчого поля призводить до сумнівних рішень з боку влади, 
які не відповідають міжнародним стандартам (адміністративна практика);

- Відсутність розуміння особливостей цифрових прав і сучасних стандартів в даній сфері, 
низький професійний рівень суб’єктів законодавчої ініціативи призводить до появи законопро-
ектів, які не витримують жодної критики з точки зору міжнародних стандартів та законів логіки 
і гальмують процес; 

- Ознаки порушень міжнародних стандартів інтернет-врядування в контексті наявності 
ефективних правових засобів захисту;  



46

- Не виконання з боку держави обов’язку гарантувати цифрові права, в тому числі, не бути 
введеним в оману, як суспільству в цілому так і окремим особам через маніпуляції і зловживан-
ня в мережі Інтернет; 

- Надмірна дискреція держави зможе бути легко застосована в подальшому не лише для 
забезпечення інтересів національної безпеки, а й для обмеження свободи вираження, що ви-
світлюватимуть несумісні з офіційною точкою зору погляди; 

- Відсутність структурованого і логічного правового поля у сфері цифрових прав, з одного 
боку, ніби є гарантією не втручання держави, а з іншого – позбавляє користувачів Інтернет ціло-
го переліку мінімальних гарантій згідно міжнародних стандартів;

- Україна вкрай потребує модернізації нормативно-правового регулювання забезпечен-
ня цифрових прав, як в загальному порядку так і з врахування особливостей обумовлених 
військовою агресією РФ.

Аналітичні документи, які було підготовлено Коаліцією неурядових організацій «За віль-
ний інтернет»22  і до складу якої входить Платформа прав людини, підтверджують зазначені 
висновки і детально розкривають проблеми законодавчого поля та практик його застосування 
щодо Інтернет в Україні. 

Зокрема, мова про юридичний аналіз Указу Президента №126/2018 Про рішення Ради на-
ціональної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» в частині за-
провадження «заборони Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі 
Інтернет до ресурсів/сервісів, в т.ч. субдоменів»23. А, також, юридичний аналіз Проекту Закону 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній 
безпеці в інформаційній сфері» № 668824.

Щодо законопроекту №6688 експерти коаліції зробили наступні висновки:
- Законопроект надає владі можливість обмежити на невизначений період доступ до 

будь-якого веб-сайту через занадто широке визначення підстав для блокування та відсутність 
дієвих механізмів контролю; 

- Дублює підхід Росії щодо ведення реєстру заборонених сайтів, на підставі якого провай-
дери і хостери зобов’язані закрити доступ до такого ресурсу;

- Дозволяє продовжити блокування сайтів на підставі Закону України «Про санкції», що 
суперечить Конституції України та міжнародному праву прав людини;

- Зобов’язує провайдерів за власні кошти встановити спеціальні засоби для блокування, 
технічні характеристики який будуть визначені лише після ухвалення закону, за участю СБУ. За 
будь-яке порушення вимог провайдерам загрожує штраф - 1% річного доходу;  

- Наділяє СБУ неконтрольованими повноваженнями у сфері нагляду за виконанням вимог 
по блокуванню сайтів, що може призвести до зловживань та тиску на будь-яких суб’єктів Інтер-
нет-ринку України.

Для ілюстрації «якості» цього законопроекту достатньо прочитати визначення «техноло-
гічного тероризму», яке пропонується ввести в правове поле і згідно якого будь-яка критика 
влади, мітинг біля органу влади прирівнюється до терористичних дій:

«технологічний тероризм - злочини, що вчиняються з терористичною метою із застосу-
ванням ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) ….з застосуванням мережі Інтернет 
та/або інших глобальних мереж передачі даних, включаючи захоплення, виведення з ладу 
і руйнування потенційно небезпечних об’єктів, які прямо чи опосередковано створили або 
загрожують виникненням загрози надзвичайної ситуації внаслідок цих дій та становлять не-
безпеку для персоналу, населення та довкілля; створюють умови для аварій і катастроф тех-
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ногенного характеру та/або спрямовані на порушення громадської безпеки, залякування на-
селення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, на здійснення впливу 
на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами 
місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, юри-
дичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи 
інших поглядів винного (терориста)».

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СПРАВАХ 
ДЕ МОВА ЙШЛА ПРО ЕКСТРЕМІЗМ ТА ІНТЕРНЕТ

- «практика заборони майбутньої публікації цілих періодичних видань на основі [антитеро-
ристичного законодавства] виходила за межі будь-якого поняття “необхідних” обмежень в де-
мократичному суспільстві і, замість цього, становила цензуру. Відповідно, тут було [порушення] 
[права на свободу вираження поглядів]»25;

- У справі «Їлдирим проти Туреччини» Європейський суд отримав скаргу стосовно за-
ходів, спрямованих на блокування доступу з Туреччини до сервісу Google Sites — інструменту 
для створення веб-сайтів, який дає користувачам можливість створювати власні веб-сайти. 
Цей захід був передбачений рішенням суду у кримінальному провадженні, згідно з яким певна 
веб-сторінка мала бути заблокована. Однак адміністративний орган, відповідальний за ви-
конання судового рішення, під час виконання рішення запросив блокування доступу до всіх 
без винятку веб-сайтів на Google Sites, і ця вимога згодом була підтримана національними 
судами. Результатом цього стало те, що заявник, не будучи суб’єктом або учасником вище-
зазначеного кримінального провадження, не мав змоги отримати доступ до свого веб-сайту 
на платформі Google Sites. Європейський суд зазначив, що закон надає широкі повноважен-
ня адміністративному органу при виконанні рішення щодо блокування, яке спочатку прий-
мається судом щодо певного сайту (наприклад, він може вимагати розширення сфери засто-
сування блокування, включивши веб-сайти та домени, які не є предметом розслідування у 
кримінальній справі, без обґрунтування реальної потреби в масовому блокуванні). Крім того, 
Європейський суд розкритикував національні суди за розгляд подань на блокування доступу 
до сервісу Google Sites без вивчення можливості застосування заходів меншого масштабу 
для забезпечення блокування доступу до конкретних сайтів або контенту. Європейський суд 
доходить висновку, що «застосування цього заходу спричинило свавільні наслідки і не можна 
було стверджувати, що він був спрямований виключно на блокування доступу до веб-сайту 
з невідповідним вмістом, оскільки було заблоковано доступ до всіх сайтів, розміщених на 
сервісі Google Sites. Крім того, процедури судової перевірки, що стосуються блокування сай-
тів, є недостатніми для задоволення критеріїв уникнення зловживань, оскільки національне 
законодавство не передбачає жодних гарантій забезпечення того, що рішення про блокуван-
ня певного сайту не стало засобом блокування доступу загалом».

- Європейський суд також застосував аргументацію зі справи «Їлдирим проти Туреччини» 
до справи «Дженгіз та інші проти Туреччини», яка стосується постанови суду, що блокувала 
доступ до YouTube у Туреччині на тій підставі, що десять відеороликів, розміщених на сайті, 
порушували закони. Європейський суд дійшов висновку, що було порушено право на свободу 
вираження поглядів, оскільки блокування YouTube не було «передбачено законом». Він зазна-
чив, що відповідний закон не дозволяє повністю блокувати доступ до веб-сайту через вміст од-
нієї з веб-сторінок. Європейський суд також зазначив, що органи влади мали враховувати той 
факт, що захід, який блокує доступ до великої кількості інформації, значною мірою зачіпає права 
користувачів інтернету й має значні «побічні ефекти». Відповідно, було встановлено порушення 
права на свободу вираження поглядів.
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Відповідно до Рекомендацій Ради Європи №CM/Rec (2016) 5 щодо Інтернет-свободи26, обме-
ження мають ґрунтуватися на рішенні суду або іншого незалежного адміністративного органу із 
подальшим його затвердженням у судовому порядку. При цьому, рішення має бути конкретним, 
спрямованим на досягнення чіткої мети та ґрунтуватися на оцінці ефективності обмежень і ри-
зиків надмірного блокування.

19Стаття 1 Закону України «Про національну безпеку України».

20Указ Президента України від 15.03.2016 р. №96/2016 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 
2016 року «Про Стратегію кібербезпеки країни» http://www.president.gov.ua/documents/962016-19836;

 21УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 25.02.2017 р. №47/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 
грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374     

 22https://www.facebook.com/FreeNetUkraine/ 

 23https://www.ppl.org.ua/yuridichnij-analiz-ukazu-prezidenta-pro-blokuvannya-sajtiv.html 

24https://www.ppl.org.ua/yuridichnij-analiz-vid-koalici%D1%97-za-vilnij-internet-proektu-zakonu-6688.html

 25Рішення ЄСПЛ по справі «Урпер та інші проти Туреччини»

 26https://ips.ligazakon.net/document/view/MU16013

СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ ТА ЗАХИСТ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО 
ТА ІНТЕРНЕТ



49

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ

Інтернет-технологія дозволяє завантажувати, зберігати та поширювати на необмежене 
коло осіб різні види інформації, в тому числі і такі об’єкти, які охороняються авторським пра-
вом. Проте, така «свобода висловлювання» може завдавати шкоди іншим правам людини, що є 
неприпустимим. Саме тому нам важливо знати правила, які охороняють твори та їх авторів від 
протиправних посягань з боку інших осіб. Розглянемо найтиповіші питання детальніше.

ЩО ЗАХИЩАЄ АВТОРСЬКЕ ПРАВО?

Об’єктами, які охороняються авторським правом, є твори у галузі науки, літератури і 
мистецтва, тобто все те, що створено творчою працею людини. Авторське право поширюєть-
ся, зокрема, на: 

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного 
або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); 

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 
3) комп’ютерні програми; 
4) бази даних; 
5) музичні твори з текстом і без тексту; 
6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, ство-

рені для сценічного показу, та їх постановки; 
7) аудіовізуальні твори; 
8) твори образотворчого мистецтва; 
9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; 
10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; 
11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, 

різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; 
12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, 

геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; 
13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, при-

датні для сценічного показу; 
14) похідні твори; 
15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та  антології, збірники зви-

чайних даних,  інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, 
координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять 
до них як складові частини; 

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими 
мовами іноземних аудіовізуальних творів; 

17) інші твори.

ЧИ ВИМАГАЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ТВІР?

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здій-
снення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його 
оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Реєстрація авторського права «може здійснюватись на вимогу суб’єкта авторського права, 
але вона не має правовстановлюючого характеру» (п. 4 Постанови Пленуму  ВСУ «Про застосу-
вання судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав).
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В теперішній час реєстрація права на об’єкти інтелектуальної власності у відповід-
ності з вимогами чинного законодавства здійснюється Міністерством економічного розвитку 
і торгівлі України. 

Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва 
твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до закону.

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на ори-
гіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Важливо також розуміти різницю між авторським правом (наприклад, вірш, написаний 
поетом) і правом власності на матеріальний об’єкт, в якому втілено твір (наприклад, книга, в 
якій цей вірш опубліковано). Авторське право і право власності на матеріальний об’єкт, в якому 
втілено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального об’єкта, в якому втілено 
твір, не означає відчуження авторського права і навпаки.

ЩО НЕ ОХОРОНЯЄТЬСЯ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ?

Не відносяться до об’єктів авторського права: 
а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної 

прес-інформації; 
б) твори народної творчості (фольклор); 
в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політич-

ного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, 
державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади; 

г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної вла-
ди,  Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; 
символи та знаки підприємств, установ та організацій; 

д) грошові знаки; 
е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники 

та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється 
право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду). 

Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах «г» і «д» до їх офіційного за-
твердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до цього Закону.

ЯКІ ПРАВА МАЄ АВТОР ТВОРУ?

Авторське право охороняє особисті немайнові права автора та майнові авторські права.

Авторові належать такі особисті немайнові права: 
1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора 

на творі та примірниках цього твору і за будь-якого публічного використання твору, якщо це 
практично можливо; 

2) забороняти під час публічного використання твору згадувати ім’я автора,  якщо той ба-
жає залишити  своє ім’я утаємниченим; 

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість  справжнього 
імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання; 

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотво-
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ренню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі 
та репутації автора. Автор твору також має право протидіяти супроводженню твору без його 
згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо. 

У разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою на це 
автором. За відсутності такого уповноваження недоторканність твору охороняється спадкоєм-
цями автора, а також іншими заінтересованими особами.

Варто зазначити, що право на використання псевдоніму, таємницю авторства гарантовано 
не лише Законом України «Про авторське право та суміжні права», а й передбачено статтею 26 
Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», статтею 25 Закону 
України «Про інформацію». Зазначені правові акти дають право журналістові відмовитися від 
авторства (підпису) на матеріалі, якщо його зміст після редакційної правки (редагування) супе-
речить його переконанням.

Особисті немайнові права автора нерозривно пов’язані з автором і не можуть бути пере-
дані (відчужені) іншим особам. Їх не можна продати, подарувати, передати у спадщину тощо.

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: 
1) виключне право на використання твору; 
2) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. 

Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором 
чи законом. На відміну від немайнових, майнові права автора (чи іншої особи, яка має 
авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі у спосіб та в порядку, пе-
редбаченому законом. 

Водночас законодавство України встановлює низку випадків, коли дозволяється викори-
стовувати твори без згоди автора та/або осіб, які мають авторське право на них. Зокрема, ці 
виключення передбачені наступними статтями Закону України «Про авторське право і суміж-
ні права»: 21 (вільне використання твору із зазначенням імені автора), 22 (вільне відтворення 
бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом), 23 (вільне відтворення 
примірників твору для навчання), 24 (вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп’ютер-
них програм), 25 (вільне відтворення творів у особистих цілях).

Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформлюється 
авторським договором (переважно, у письмовій формі), в якому ці майнові права й мають бути 
визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються та-
кими, що не передані. Предметом такого договору не можуть бути права, яких не існувало на 
момент укладання договору.

ЧИ МОЖЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ТВОРУ В ІНТЕРНЕТІ ПОРУШИТИ АВТОРСЬКІ ПРАВА?

Розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використан-
ня, є способом подання творів до загального відома публіки таким чином, що її представники 
можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором 
(див. пункт 9 частини 3 статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).  Тобто 
таке розміщення є правомірним лише з дозволу автора чи іншої особи, яка має авторське право.

Згідно зі статтею 1 Закону «Про авторське право і суміжні права» відтворенням є виготов-
лення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній 
формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі 
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цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер.

Якщо у зв’язку з таким розміщенням у мережі Інтернет порушуються майнові права суб’єк-
та авторського права, визначені статтею 15 Закону «Про авторське право і суміжні права», то це  
дає підстави для судового захисту авторського права (пункт  «а» статті 50 Закону «Про автор-
ське право і суміжні права»)27.

ЯК АВТОР ТВОРУ МОЖЕ ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА В ПОЗАСУДОВОМУ ПОРЯДКУ?

Якщо авторські права порушено в Інтернеті, автор твору може захистити їх в досудовому 
порядку, або подати позов до суду.

Починаючи з березня 2017 року в Україні діє спеціальний порядок припинення порушень 
авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет (див. статтю 52-1 За-
кону України «Про авторське право і суміжні права»; далі по тексту - Порядок).

Зазначений Порядок є досудовим і поширюється на:
- аудіовізуальні твори;
- музичні твори; 
- комп’ютерні програми; 
- відеограми;
- фонограми; 
- передачі (програми) організацій мовлення.

При порушенні будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, вчиненому з 
використанням мережі Інтернет, особа, права якої порушено (далі - заявник) має право звер-
нутися до власника веб-сайту та (або) веб-сторінки, на якому (якій) розміщена або в інший спо-
сіб використана відповідна електронна (цифрова) інформація, із заявою про припинення пору-
шення. Заява про припинення порушення подається в порядку, передбаченому статтею 52-1 ЗУ 
«Про авторське право і суміжні права», який ми опишемо трохи нижче.

Для того, що б захист авторського права був можливим, законодавець поклав на власників 
веб-сайтів та веб-сторінок низку обов’язків, в тому числі, по оприлюдненню інформації про себе.

ЯКА ІНФОРМАЦІЯ ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ ВЛАСНИКАМИ 
ВЕБ-САЙТІВ ТА ХОСТИНГ-ПРОВАЙДЕРАМИ?

Власники веб-сайтів та постачальники послуг хостингу, крім фізичних осіб - підприємців, 
зобов’язані розміщувати у вільному доступі на власних веб-сайтах та (або) в публічних базах 
даних записів про доменні імена (WHOIS) таку достовірну інформацію про себе: 

а) повне ім’я або найменування власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу; 
б) повну адресу місця проживання або місцезнаходження власника веб-сайту та поста-

чальника послуг хостингу; 
в) контактну інформацію власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу, у 

тому числі адресу електронної пошти, номер телефону, за якими з ними можливо опера-
тивно зв’язатися. 

Фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання, розміщують у вільному доступі на 
веб-сайтах, власниками яких вони є, або в публічних базах даних записів про доменні імена 
(WHOIS) контактну інформацію власника веб-сайту, у тому числі адресу електронної пошти, но-
мер телефону, за якими з ними можливо оперативно зв’язатися.
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ЯКІ ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ ПОВИННІ МІСТИТИ ДОГОВОРИ ІЗ ХОСТИНГ-ПРОВАЙДЕРОМ?

Постачальники послуг хостингу зобов’язані передбачати у договорах про надання таких 
послуг умови і правила, що: 

забороняють замовникам послуг вчиняти дії з розміщення електронної (цифрової) інфор-
мації з порушенням авторського права і (або) суміжних прав третіх осіб, 

а також зобов’язують замовників послуг вказувати:
- достовірну і коректну інформацію про себе, у тому числі свої контактні дані, 
- а у разі їх зміни - невідкладно інформувати про це в порядку, визначеному законодавством.

За умови включення до договорів із замовником вищенаведених обов’язкових умов по-
стачальник послуг хостингу буде звільнятись від відповідальності за наслідки вжиття заходів, 
пов’язаних із припиненням порушень авторського права/суміжних прав в мережі Інтернет, пе-
редбачених статтею 52-1 Закону про авторське право і суміжні права.

Постачальник послуг хостингу не несе відповідальності за порушення авторського права і 
(або) суміжних прав, за умови виконання вимог статті 52-1 зазначеного Закону.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В ІНТЕРНЕТІ?

Заявник, представлений адвокатом, повинен надіслати заяву про припинення порушення 
авторського права власнику веб-сайту з одночасним направленням її копії постачальнику по-
слуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного веб-сайту.

Заява повинна містити таку інформацію:
а) відомості про заявника, необхідні для його ідентифікації: ім’я (найменування); місце 

проживання (перебування) або місцезнаходження, адреса електронної пошти або поштова 
адреса, на яку власник веб-сайту або інші особи в передбачених цим Законом випадках мають 
направляти інформацію; для заявників - юридичних осіб - ідентифікаційні дані про реєстрацію 
юридичної особи у країні місцезнаходження, зокрема в торговельному, банківському, судовому 
або державному реєстрі, у тому числі реквізити реєстру, реєстраційний номер; 

б) вид і назву об’єкта (об’єктів) авторського права і (або) суміжних прав, про порушення 
права на який (які) йдеться у заяві; 

в) вмотивоване твердження про наявність у заявника майнових прав інтелектуальної влас-
ності на об’єкт авторського права і (або) суміжних прав, зазначених у відповідній заяві, з поси-
ланням на підстави виникнення таких прав та строк їх дії; 

г) гіперпосилання на електронну (цифрову) інформацію, розміщену або в інший спосіб 
використану на веб-сайті; 

ґ) вимогу про унеможливлення доступу до електронної (цифрової) інформації на веб-сайті; 
д) відомості про постачальника послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для 

розміщення відповідного веб-сайту, а саме: найменування; адреса електронної пошти або по-
штова адреса, на яку в передбачених цим Законом випадках власник веб-сайту або інші особи 
мають надсилати інформацію; 

е) твердження заявника, що наведена в заяві інформація є достовірною, а наявність у за-
явника прав, про порушення яких заявлено, перевірена адвокатом, за представництвом (посе-
редництвом) якого подається заява.

ж) копія документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомо-
ги заявнику. Перед підготовкою та направленням заяви, адвокат зобов’язаний ідентифікувати 
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заявника, встановити його контактні дані та отримати докази наявності у заявника авторських 
прав, про припинення порушення яких висувається вимога.

Розгляд заяви. За загальним правилом власник веб-сайту невідкладно, не пізніше 48 го-
дин з моменту отримання заяви про припинення порушення авторських прав, зобов’язаний уне-
можливити доступ до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано заяву, та надати 
заявнику і постачальнику послуг хостингу інформацію про вжиті заходи відповідно до статті 
52-1 ЗУ «Про авторське право і суміжні права».

В ЯКИХ ВИПАДКАХ МОЖНА ВІДМОВИТИ У ЗАДОВОЛЕННІ ЗАЯВИ 
ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА?

Заява про припинення порушення авторського права не підлягає задоволенню у разі наяв-
ності хоча б однієї із таких обставин:

а) особа, до якої заявник звернувся із заявою про припинення порушення авторського пра-
ва, має право на використання зазначеної в заяві електронної (цифрової) інформації;

б) особа, якій надіслано заяву про припинення порушення, не є власником веб-сайту, 
зазначеного у такій заяві; 

в) заява про припинення порушення оформлена з порушенням вимог, визначених законом. 

У разі відмови у задоволенні заяви про припинення порушення з підстав, передбачених 
пунктами «а» і «в», власник веб-сайту направляє повідомлення про відмову заявнику, а також 
постачальнику послуг хостингу впродовж 48 годин з моменту її отримання.

Повідомлення про відмову повинно містити таку інформацію:
а) відомості про власника веб-сайту в обсязі, достатньому для пред’явлення позовної за-

яви: ім’я (найменування) власника веб-сайту; місце проживання (перебування) або місцезна-
ходження, адреса електронної пошти або поштова адреса; якщо власник сайту є юридичною 
особою - ідентифікаційні дані про реєстрацію юридичної особи у країні місцезнаходження, зо-
крема в торговельному, банківському, судовому або державному реєстрі, у тому числі реквізити 
реєстру, реєстраційний номер; 

б) зазначення електронної (цифрової) інформації, щодо унеможливлення доступу до 
якої відмовлено; 

в) зазначення відповідного положення, на підставі якого власник веб-сайту відмовив у 
задоволенні заяви про припинення порушення. 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЗАЯВУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕННЯ ОТРИМАВ ВЛАСНИК 
ВЕБ-САЙТУ, ЯКИЙ НЕ Є ВЛАСНИКОМ ВЕБ-СТОРІНКИ, НА ЯКІЙ ОПРИЛЮДНЕНО 

ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА, ЩОДО ЯКОГО НАДІСЛАНО ЗАЯВУ?

У разі отримання заяви про припинення порушення авторського права власник веб-сай-
ту впродовж 24 годин зобов’язаний направити її копію засобами електронної пошти (або ін-
шою прийнятою на відповідному веб-сайті системою відправлення повідомлень) власнику 
веб-сторінки. Заява направляється за контактними даними, які власник веб-сторінки повідомив 
власнику веб-сайту. 

Власник веб-сайту одночасно з направленням заяви про припинення порушення влас-
нику веб-сторінки надсилає заявнику повідомлення, в якому інформує, що він не є влас-
ником веб-сторінки, зазначає час відправлення копії заяви власнику веб-сторінки та на-
дає гіперпосилання на умови публічного правочину, який визначає правила користування 
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веб-сайтом третіми особами.

Власник веб-сторінки зобов’язаний розглянути отриману від власника веб-сайту заяву та 
надати йому відповідь протягом 48 годин з моменту отримання заяви. У відповіді він повинен 
зазначити гіперпосилання на веб-сторінку, на якій розміщена відповідна електронна (цифрова) 
інформація. При цьому власник веб-сторінки здійснює права і виконує обов’язки, встановлені 
для власника веб-сайту, що описані вище. 

Власник веб-сайту впродовж 24 годин з моменту отримання від власника веб-сторінки 
відповіді на заяву надсилає її заявнику та постачальнику послуг хостингу за реквізитами, 
зазначеними у заяві. 

У разі якщо впродовж 48 годин з моменту направлення власнику веб-сторінки заяви він не 
надасть власнику веб-сайту відповіді, останній самостійно унеможливлює доступ до зазначеної 
у заяві електронної (цифрової) інформації. 

Про вжиті заходи власник веб-сайту повідомляє заявника та постачальника послуг хо-
стингу впродовж 72 годин з моменту отримання власником веб-сайту заяви про припинення 
порушення та надає відомості про себе в обсязі, достатньому для пред’явлення позовної 
заяви (див. вище).

У разі отримання відмови від власника веб-сторінки впродовж 48 годин – її копія надси-
лається заявнику не пізніше ніж протягом 72 годин з моменту отримання заяви про припинення 
порушення авторського права.

ЧИ МОЖНА ПОДАВАТИ ЗАЯВУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО 
ПРАВА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ ХОСТИНГУ?

Заявник має право звернутись із заявою про припинення порушення авторського права 
безпосередньо до постачальника послуг хостингу у таких випадках:

а) власник веб-сайту у встановлені цією статтею строки не вчинив або вчинив не в пов-
ному обсязі такі дії:

  • не унеможливив доступ до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано заяву, 
  •  та/або не надав заявнику і постачальнику послуг хостингу інформацію про вжиті заходи, 
  •  або якщо власник веб-сайту, який не є власником веб-сторінки, не вчинив дій або вчи-

нив не в повному обсязі дії, описані вище.
б) на веб-сайті та в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) відсутні 

відомості про власника веб-сайту в обсязі, що дає змогу звернутися до нього із заявою про 
припинення порушення. Такими відомостями є інформація про адресу електронної пошти для 
зв’язку із власником веб-сайту та інші відомості, які власники веб-сайту та постачальники по-
слуг хостингу зобов’язані оприлюднювати про себе, про що ми писали вище. 

Заява про припинення порушення, допущеного власником веб-сайту, спрямована безпо-
середньо до постачальника послуг хостингу, повинна містити обґрунтування наявності наведе-
них вище підстав для звернення.

Постачальник послуг хостингу зобов’язаний невідкладно, не пізніше 24 годин з момен-
ту отримання зазначеної заяви, надіслати власнику веб-сайту її копію. При цьому, він повинен 
роз’яснити власнику веб-сайту його права  і обов’язки, пов’язані з цією заявою, а також правові 
наслідки невчинення ним дій по припиненню порушення авторського права та наданню вчасної 
відповіді на заяву.
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Власник веб-сайту впродовж 24 годин з моменту отримання від постачальника послуг хо-
стингу копії заяви про припинення порушення зобов’язаний унеможливити доступ до зазначе-
ної у заяві електронної (цифрової) інформації, або відмовити в цьому і повідомити про це поста-
чальника послуг хостингу шляхом направлення повідомлення про вжиті заходи/повідомлення 
про відмову з підстав та за формою, встановленими законом.

У разі якщо впродовж 24 годин з моменту направлення власнику веб-сайту копії заяви 
про припинення порушення останній не вчинить вищезазначених дій, постачальник послуг 
хостингу самостійно унеможливлює доступ до електронної (цифрової) інформації, зазначе-
ної у заяві про припинення порушення. Про вжиті заходи постачальник послуг хостингу пові-
домляє заявника та власника веб-сайту впродовж 48 годин з моменту отримання ним заяви 
про припинення порушення.

ДО ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА В ЯКОМУ ОБСЯЗІ НЕОБХІДНО ОБМЕЖУВАТИ 
ДОСТУП У РАЗІ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА?

На підставі Закону «Про авторське право і суміжні права» допускається унемож-
ливлення доступу виключно до електронної (цифрової) інформації, зазначеної в заяві про 
припинення порушення. 

У разі якщо доступ до електронної (цифрової) інформації не може бути унеможливлений 
з технічних причин, власник веб-сайту або постачальник послуг хостингу може унеможливити 
доступ до веб-сторінки, яка містить відповідну електронну (цифрову) інформацію. 

ЗА ЯКИХ УМОВ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПОВИНЕН БУТИ ВІДНОВЛЕНИМ?

Відновлення доступу до інформації можливе за зверненням власника веб-сайту в такому порядку. 

Власник веб-сайту, отримавши від постачальника послуг хостингу повідомлення про те, 
що було унеможливлено доступ до певної інформації на належному йому веб-ресурсі, має пра-
во надати відповідь в якій навести підстави для відмови у задоволенні заяви про порушення 
авторського права та вимагати відновлення доступу до зазначеної інформації.

Постачальник послуг хостингу повинен надіслати заявнику копію листа власника веб-сай-
ту. Він повинен зробити це невідкладно, але не пізніш як через 48 годин після отримання вка-
заного повідомлення. 

Якщо заявник протягом десяти робочих днів з моменту надсилання йому копії відповіді 
власника веб-сайту не надав постачальнику послуг хостингу підтвердження відкриття судово-
го провадження про захист його прав на об’єкт авторського права і (або) суміжних прав, щодо 
якого подавалася заява про припинення порушення, постачальник послуг хостингу зобов’яза-
ний відновити доступ до заблокованої інформації.

ЧИ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУШНИК АВТОРСЬКОГО ПРАВА, 
ЯКЩО ВІН ЗАДОВОЛЬНИВ ЗАЯВУ І ПРИПИНИВ ПРАВОПОРУШЕННЯ?

Власник веб-сайту, веб-сторінки не несе відповідальності за порушення авторського пра-
ва і (або) суміжних прав, вчинені з використанням мережі Інтернет, якщо він вчасно (тобто не 
пізніше 48 годин з моменту отримання заяви про припинення порушення) унеможливив доступ 
до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано заяву, та надав заявнику і постачаль-
нику послуг хостингу інформацію про вжиті заходи.

Звільнення від відповідальності не застосовується, якщо: 
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а) власник веб-сайту впродовж трьох місяців, незважаючи на отримані та задоволені ним 
заяви про припинення порушень, допустив не менше двох випадків використання на одній чи 
декількох веб-сторінках, власником яких він є, одного й того самого об’єкта авторського права 
і (або) суміжних прав на одному й тому самому веб-сайті; 

б) власник веб-сторінки, який не є власником веб-сайту, впродовж трьох місяців, незва-
жаючи на отримані та задоволені ним заяви про припинення порушень, допустив не менше двох 
випадків використання одного й того самого об’єкта авторського права і (або) суміжних прав на 
одному й тому самому веб-сайті.

ЯКИМ ЧИНОМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА?

Особа може здійснювати захист свого авторського права і (або) суміжних прав у вищена-
веденому порядку, визначеному статтею 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні 
права». Проте, у разі недосягнення успіху під час позасудового вирішення спору, чи у випадку, 
коли наведений порядок не поширюється на ті чи інші об’єкти авторського права, особа може 
звернутись до суду. 

Відстоюючи свої права, позивач може скористатись наступними способами правового захисту:
а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують 

авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення; 
б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, 

що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення; 
в) подавати позови до суду про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
г) подавати позови до суду про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи 

упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним ав-
торського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій;

д) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права і (або) суміжних 
прав, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені 
на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів,  фонограм,  
відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодек-
сом України; 

е) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і 
господарських операцій, пов’язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, 
щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права і 
(або) суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

є) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації да-
них про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо 
цих порушень; 

ж) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, на-
дання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних 
примірників творів і об’єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, 
та про канали їх розповсюдження; 

з) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов’язаних із захистом 
авторського права та суміжних прав.

ЯКЕ РІШЕННЯ МОЖЕ ПРИЙНЯТИ СУД ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПОРУ?

За результатами розгляду справи суд може ухвалити рішення про:
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а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського пра-
ва і (або) суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування; 

б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав; 
в) стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу, отриманого 

внаслідок порушення; 
г) виплату компенсації, що визначається судом як паушальна28 сума на базі таких еле-

ментів, як подвоєна, а у разі умисного порушення - як потроєна сума винагороди або комісій-
ні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на 
використання оспорюваного авторського права або суміжних прав замість відшкодування 
збитків або стягнення доходу; 

д) заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску примірників фо-
нограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) 
контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та обладнан-
ня і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, публікацію у пресі інфор-
мації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт 
порушення авторського права і (або) суміжних прав або факт наявності дій, що створюють 
загрозу порушення цих прав; 

е) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позива-
ча, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних 
примірників творів та об’єктів суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про кана-
ли розповсюдження. 

При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, 
а також для відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд зобов’язаний виходити із суті 
порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право і (або) суміжні 
права, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків, завда-
них особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією 
особою, а також витрати, пов’язані з оплатою допомоги адвоката. 

При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи 
стягнення доходу, суд обов’язаний у встановлених пунктом «г» межах визначити розмір ком-
пенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача. 

Крім того, суд має право прийняти рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі 
10 відсотків суми, присудженої на користь позивача. Сума штрафів спрямовується до Держав-
ного бюджету України.

26https://ips.ligazakon.net/document/view/MU16013

27Див. п. 31 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист 
авторського права і суміжних прав»

28паушальний платіж - одноразовий платіж, який становить фіксовану суму і не залежить від обсягів виробництва (продажу) 
продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об’єкта права інтелектуальної власності, - Національний стандарт N 4 «Оцін-
ка майнових прав інтелектуальної власності», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2017 р. № 1185 // 
реж. доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1185-2007-%EF

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ
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Справжньою революцією можна назвати зміни до процесуального законодавства та ін-
ших нормативно-правових актів, які регулюють розгляд різних типів судових справ в частині 
Інтернет. Якщо коротко, то у 2019-му році цей процес має майже повністю перейти в он-
лайн з офф-лайну, а паперові справи замінити електронні досьє та документи. В тому числі, 
процесуальний закон поповнився терміном «електронний доказ» та порядком дослідження 
змісту веб-сайтів. 

Стартом цієї частини судової реформи стало прийняття у жовтні 2017-го року Закону про вне-
сення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодек-
су України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів29.  

У відповідних, нових редакціях, або змінених процесуальних кодексах базою таких змін 
стали наступні статті:

- Цивільний процесуальний кодекс (ЦПК) – стаття 14;
- Кодекс адміністративного судочинства (КАС) – стаття 18;
- Господарський процесуальний кодекс (ГПК) – стаття 6; 
- Зміни до Кримінального процесуального кодексу України (КПК) – статті 27, 35 та інші;
- Закон України «Про судоустрій і статус суддів» - стаття 15-1.

Зазначені статті передбачають порядок роботи і основні функції Єдиної судової інформа-
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ційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Функції Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:
- Реєстрація в день надходження позовних заяв, скарг, всіх процесуальних документів, що 

можуть бути предметом розгляду в суді;
- Визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача);
- Забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі 

між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу;
- Забезпечує фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому 

засіданні в режимі відеоконференції;
- Ведення електронного діловодства;
- Централізоване зберігання документів та інформації в єдиній базі даних;
- Захищене зберігання, автоматизована аналітична і статистична обробка інформації;
- Збереження справ в електронному архіві;
- Автоматизація роботи органів правосуддя;
- Формування і ведення суддівського досьє в електронній формі;
- Віддалений доступ користувачів цієї системи до будь-якої інформації, що в ній зберігається;
- Добір присяжних;
- Розподіл справ у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Вищій раді правосуддя, її органах;
- Ведення Єдиного державного реєстру судових рішень;
- Функціонування офіційного веб-порталу судової влади України, веб-сайтів Вищої ради 

правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- Функціонування єдиного контакт-центру для управління зверненнями;
- Можливість автоматизованої взаємодії цієї системи з іншими автоматизованими система-

ми державних органів, інше.

Також, згідно наведених вище статей процесуальних кодексів: 
- Суд направляє судові рішення, судові повістки, судові повістки - повідомлення та інші 

процесуальні документи учасникам судового процесу на їхні офіційні електронні адреси, вчиняє 
інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням Єдиної судової інформаційно-теле-
комунікаційної системи в порядку, визначеному Кодексом та Положенням про Єдину судову 
інформаційно-телекомунікаційну систему;

- Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, дер-
жавні органи, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання державного та 
комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій 
інформаційно-телекомунікаційній системі в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють 
офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в до-
бровільному порядку;

- Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-те-
лекомунікаційній системі, суд надсилає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть 
участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси 
таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за 
окремою заявою. Реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі не поз-
бавляє права на подання документів до суду в паперовій формі.

- Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-те-
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лекомунікаційній системі, можуть подати процесуальні, інші документи, вчинити інші проце-
суальні дії в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телеко-
мунікаційної системи з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного 
до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

- Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в електронній формі. 
Процесуальні та інші документи і докази у паперовій формі не пізніше трьох днів з дня їх 
надходження до суду переводяться в електронну форму та долучаються до матеріалів елек-
тронної судової справи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформацій-
но-телекомунікаційну систему;

- У разі неможливості розгляду справи судом в електронній формі з технічних причин біль-
ше п’яти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені цим Кодексом, 
справа розглядається за матеріалами в паперовій формі, для чого всі матеріали справи невід-
кладно переводяться в паперову форму у порядку, встановленому Положенням про Єдину су-
дову інформаційно-телекомунікаційну систему;

- Процесуальні та інші документи і докази в паперовій формі зберігаються в додатку до 
справи в суді першої інстанції та у разі необхідності можуть бути оглянуті учасниками справи чи 
судом першої інстанції або витребувані судом апеляційної чи касаційної інстанції після надход-
ження до них відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

СТРУКТУРА ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ (ЄСІТС):

До складу ЄСІТС увійдуть наступні підсистеми (модулі), дослідна експлуатація яких пла-
нується з 1 березня 2019 року:

- Єдиний контакт-центр судової влади України;
- Єдина підсистема управління фінансово-господарськими процесами;
- Офіційна електронна адреса (Електронний кабінет);
- Офіційний веб-портал «Судова влада України»;
- Єдиний державний реєстр судових рішень;
- Підсистема «Електронний суд»;
- Модуль «Автоматизований розподіл»;
- Модуль «Судова статистика».

З-4 червня 2018 р. введено в тестову експлуатацію підсистему ЄСІТС «Електронний суд», 
до якої початково доєднані 18 пілотних судів30: Київський апеляційний адміністративний суд, 
Апеляційний суд Одеської області, Київський районний суд міста Одеси, Одеський апеляційний 
господарський суд, господарський суд Одеської області, Вінницький апеляційний адміністра-
тивний суд, Вінницький окружний адміністративний суд, Донецький апеляційний адміністра-
тивний суд, Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, 
Подільський, Святошинський, Солом’янський, Шевченківський районні суди міста Києва.

Електронний суд створює для громадян можливість дистанційно, не виходячи з дому чи 
перебуваючи в іншому віддаленому від суду місця, подавати позови до суду та отримувати в 
зворотному порядку від суду процесуальні документи в електронному вигляді. Для користу-
вання цим сервісом необхідно мати електронний цифровий підпис, який надає можливість ко-
ристуватись шаблонами процесуальних документів, оплачувати судовий збір да долучати до 
документів додатки.

Як повідомила наприкінці 2018-го року Державна судова адміністрація: «Дослідна екс-
плуатація системи розпочинається  з 1 березня 2019 року… Наступним кроком Державної судо-
вої адміністрації України у процесі створення та забезпечення роботи ЄСІТС стане внесення на 
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затвердження Вищій раді правосуддя Положення про ЄСІТС з урахуванням  консультацій з Ра-
дою суддів України. Зараз проект Положення знаходиться на останньому етапі опрацювання»31. 

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ

Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про 
обставини, що мають значення для справи, зокрема:

- електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фо-
тографії, відео- та звукозаписи тощо),

- веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази 
даних та інші дані в електронній формі32. 

Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобіль-
них телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження да-
них в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електрон-
ним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України 
«Про електронні довірчі послуги». Законом може бути передбачено інший порядок засвідчен-
ня електронної копії електронного доказу. 

Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідче-
них у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається 
письмовим доказом.

Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність 
у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.

Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учас-
ника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал елек-
тронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не подано, а учасник справи або суд 
ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не 
береться судом до уваги33.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ

У порядку, передбаченому законом, суд за заявою учасника справи чи з власної ініціати-
ви може оглянути веб-сайт (сторінку), інші місця збереження даних в мережі Інтернет з метою 
встановлення та фіксування їх змісту. У разі необхідності для проведення такого огляду суд 
може залучити спеціаліста.

Суд може призначити експертизу для встановлення та фіксування змісту веб-сайту (сторін-
ки), інших місць збереження даних в мережі Інтернет за умови, якщо це потребує спеціальних 
знань і не може бути здійснено судом самостійно або із залученням спеціаліста .

Зазначені норми щодо електронних доказів містять всі нові редакції процесуальних кодексів. 

29http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415
30Наказ Голови Державної судової адміністрації України  № 269 «Про внесення змін до наказу ДСА України від 23.03.2017 №367».
31https://court.gov.ua/press/news/611254?fbclid=IwAR23DG1SprXWLT3QNkSRSCtFw2t1g593lxYFGV5eUDK3MuEGqtovsbMLv44 

 32Див, зокрема, статтю 100 ЦПК України.
 33Стаття 100 ЦПК України.

 34Частини 7, 8 статті 85 ЦПК України.

НОВЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
УКРАЇНИ ТА ІНТЕРНЕТ
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ДОДАТОК 1. РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ ДЕРЖАВАМ-
УЧАСНИЦЯМ CM/REC(2011)7 ПРО НОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕДІА 

(ПРИЙНЯТА КОМІТЕТОМ МІНІСТРІВ  21 ВЕРЕСНЯ 2011 РОКУ НА 
1121-МУ ЗАСІДАННІ ЗАСТУПНИКІВ МІНІСТРІВ) (ВИТЯГ)

ВСТУП

Призначення ЗМІ
1. З моменту своєї появи в якості засобів масової інформації медіа стали найважливішим 

інструментом свободи висловлювань у публічній сфері, даючи людям можливість реалізовува-
ти своє право на пошук та отримання інформації. Медіа пожвавлюють та забезпечують простір 
для публічних дебатів. Медіа пропонують коментарі та думку в частині політичного діалогу, 
роблять внесок у встановлення політичного порядку денного та формування громадської думки 
й нерідко намагаються пропагувати певні цінності. Медіа прискіпливо вивчають справи суспіль-
ного й політичного життя, питання приватного чи ділового характеру, чим забезпечують більшу 
прозорість та підзвітність. Крім того, медіа навчають, розважають, забезпечують культурне та 
творче вираження. Медіа також відіграють важливу роль в економіці, створюють робочі місця 
та генерують доходи.

Медіа та демократія
2. Свобода висловлювань, зокрема – право на пошук, передачу та отримання інформації, 

та свобода медіа, яка з цього витікає, нерозривно пов’язані з істинною демократією та демокра-
тичними процесами. В демократичному суспільстві люди повинні мати змогу робити свій внесок 
та брати участь у процесах винесення рішень з актуальних для них питань. Це стосується як 
локальних, національних, міжнародних моделей врядування, так і інших окремих спільнот. У 
цьому контексті демократичне врядування слід розуміти в широкому значенні разом з процеса-
ми приватного та ділового життя, пов’язаними з питаннями публічної політики або колективних 
інтересів. Весь контент, який надається медіа, потенційно впливає на суспільство незалежно від 
закладеної в ньому вартості.  Влада медіа може використовуватися неналежним чином не на 
користь плюралізму та демократії – особливо в контексті значної концентрації медіа.

Стандарти медіа та регулювання 
3. Всі держави-учасниці Ради Європи в межах своєї юрисдикції вдаються до заходів забез-

печення основоположного права на свободу висловлювань та інформації відповідно до статті 
10 Європейської Конвенції з прав людини (“Конвенція”, ETS № 5). Це право не є абсолютним; 
воно передбачає обов’язки та відповідальність та може ставати предметом обмежень відповід-
но до другого пункту статті 10 Конвенції.

4.  Історично так склалося, що до регулювання медіа підходять обґрунтовано та зважено 
з огляду на їх великий вплив на суспільство та окремі права; регулювання також є засобом 
управління недостатніми ресурсами на суспільне благо. Враховуючи їх важливе значення для 
демократії, медіа стали предметом масштабної діяльності Ради Європи в напрямку визначення 
стандартів. ЇЇ мета - забезпечення найвищої міри захисту свободи медіа та скерування обов’яз-
ків і відповідальності. Будучи  формою втручання, будь-яке регулювання має і собі відповідати 
вимогам, передбаченим у статті 10 Європейської Конвенції з прав людини, та стандартам, що 
випливають з відповідної практики Європейського Суду з прав людини.

Розвиток медійної екосистеми
5.  Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх застосування в засобах масової 
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інформації призводять до істотних змін в медійній екосистемі, розуміння якої в широкому зна-
ченні охоплює усіх дійових осіб та чинники, взаємодія яких дозволяє медіа функціонувати та ви-
конувати свою роль у суспільстві. Вона дозволяє поширювати контент у великих масштабах но-
вими способами, нерідко зі значно меншими витратами та невисокими вимогами технічного та 
професійного характеру. До нових ознак належать безпрецедентні рівні взаємодії та залучення 
користувачів, пропонуючи нові можливості для демократичного громадянства. Нові програми 
також сприяють участі користувачів у процесі творення, поширення інформації й контенту, роз-
миваючи межу між публічним та приватним спілкуванням. Властива медіа редакційна практика 
урізноманітнюється, приймаючи нові методики, процедури та кінцеві результати.

6.  З такими змінами в медійній екосистемі функціонування та існування традиційних дій-
ових осіб медіа та їх економічних моделей і професійних стандартів або доповнюється іншими 
дійовими особами, або ці інші приходять їм на зміну. Нові дійові особи перебирають на себе такі 
функції у процесі виробництва та розповсюдження послуг медіа, які донедавна здійснювалися 
лише (або здебільшого)  традиційними медіа організаціями: це і творці контенту, конструктори 
прикладних програм та користувачі, які одночасно виступають виробниками контенту. Низка 
“посередників” або “допоміжних служб”, які нерідко походять з інформаційно-комунікаційного 
сектору, включно з тими, хто виступає з самого початку основними вузлами або модулями об-
міну (наприклад, оператори інфраструктури, мережі, платформи), життєво необхідна для виходу 
медіа на аудиторію та доступу до них громадян. Послуги, що надаються цими новими дійовими 
особами, стають життєво необхідними провідниками до інформації; час від часу вони перетво-
рюють посередників або допоміжні служби на воротарів або гравців, що перебирають на себе 
активну роль в редакційних процесах засобів масової інформації. Такі послуги доповнюють або, 
вряди-годи, частково посідають місце дійових осіб традиційних медіа у виконанні таких функ-
цій. Ролі кожної дійової особи можуть легко змінюватися або плавно та непомітно перетікати з 
однієї в іншу. Крім того, дехто з них розробляє послуги або прикладні програми, які забезпечу-
ють їм домінуючу позицію на національному та навіть на глобальному рівні.  

Нове визначення медіа, що вимагає зваженого та диференційованого підходу 
7. Попри зміни в екосистемі, роль медіа в демократичному суспільстві, хай навіть і з додат-

ковими інструментами (взаємодії та залучення), не змінилася. Отже, політика стосовно медіа має 
сповна враховувати ці та майбутні перетворення у визначенні поняття медіа, яке має відповіда-
ти належним чином такій плинній та багатовимірній реальності. Усім дійовим особам – новим 
чи традиційним -  які діють у межах медійної екосистеми,  слід за пропонувати таку політичну 
базу, яка гарантуватиме належний рівень захисту та забезпечить чітке визначення їх обов’яз-
ків та відповідальності відповідно до стандартів Ради Європи. Відповідь має бути зваженою та 
диференційованою і відповідати тій ролі, яку послуги медіа відіграють у процесах виробництва 
та поширення контенту. Слід також приділяти увагу потенційним формам втручання у належне 
функціонування медіа або їхньої екосистеми - в тому числі, шляхом непрямої дії проти економіч-
ної або операційної інфраструктури медіа.

Комітет міністрів, згідно з умовами статті 15. b Статуту Ради Європи, рекомендує держа-
вам-учасницям:

– прийняти нове широке визначення медіа, яке охоплюватиме усіх дійових осіб, залучених 
у виробництво та поширення, поширюючись на потенційно велику чисельність громадян, кон-
тент (наприклад, інформація, аналіз, коментар, думка, освіта, культура, мистецтво та розваги 
в текстовій, аудіо, візуальній, аудіовізуальній чи іншій формі) та прикладні програми, які ство-
рюються з метою сприяння інтерактивним засобам масової інформації (наприклад, соціальним 
мережам) або іншим масштабним інтерактивним видам діяльності на основі контенту (напри-
клад, онлайновим іграм), зберігаючи при цьому (в усіх таких випадках) редакційний контроль 
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або нагляд над контентами;
– розглянути питання регуляторних потреб відносно усіх дійових осіб, які надають послуги 

або продукти в медійній екосистемі, з метою забезпечення гарантій права людей на пошук, от-
римання та  передачу інформації відповідно до статті 10 Європейської Конвенції з прав людини, 
та поширити на таких дійових осіб відповідні гарантії недопущення втручання, яке іншим чином 
може серйозно вплинути на права, передбачені у статті 10, включно з тими ситуаціями, коли 
ризик виникає у зв’язку з неправомірним самообмеженням або самоцензурою;

– застосувати критерії, передбачені у додатку до Рекомендації, з урахуванням зваженої та 
диференційованої відповіді, до дійових осіб, які охоплюються новим значенням медіа, виходячи 
з відповідних стандартів Ради Європи стосовно медіа, беручи до уваги специфіку їх функцій у 
медійному процесі та їх потенційний вплив і важливе значення у забезпеченні або зміцненні 
належного врядування в демократичному суспільстві;

– залучатися до діалогу з усіма дійовими особами в медійній екосистемі з метою забезпе-
чення ознайомлення їх з відповідною законодавчою базою; запрошення традиційних та нових 
медіа до обміну належними практиками та у відповідних випадках консультацій між ними з 
метою формування інструментів саморегулювання – наприклад, кодексів поведінки, в яких бу-
дуть враховуватися та вноситися у прийнятній формі загальноприйняті медійні та журналістські 
стандарти;

– приймати стратегії поширення, формування або забезпечення прийнятних рівнів надання 
публічних послуг, які гарантуватимуть задовільний рівень плюралізму, урізноманітнення кон-
тенту та споживчого вибору і забезпечуватимуть ретельне вивчення або моніторинг нових на-
працювань;

– не послаблювати увагу до вирішення ситуацій великої концентрації в медійній екоси-
стемі, яка може призводити до неналежного використання здатності дійової особи формувати 
або впливати на громадську думку чи вибір людей, що може мати потенційно серйозні наслідки 
для врядування, а плюс до того ще й на політичний плюралізм та демократичні процеси, особ-
ливо коли у цьому відношенні набувають актуальності нові види послуг, прикладних програм 
або платформ;

– вживати заходи індивідуально або колективно з метою поширення таких підходів на 
відповідних міжнародних форумах.

Додаток до Рекомендації CM/Rec(2011)7
Критерії визначення належності до медіа та методичні рекомендації щодо зваженої та 

диференційованої відповіді 

ВСТУП
1. Демократія та свобода висловлювань вимагають від держав-учасниць утримання від 

неправомірного втручання у медіа. Державам-учасницям також слід запроваджувати заходи  
на упередження з метою сприяння свободі, незалежності, плюралізму та розмаїттю медіа та 
захисту діяльності, яка забезпечує адекватне функціонування медійної екосистеми в її широко-
му розумінні, та поширювати їх на  всіх дійових осіб та чинники, взаємодія яких дозволяє медіа 
функціонувати та виконувати свою роль у суспільстві.  

2. Наявна політична база має бути зрозумілою, а наслідки її застосування - передбачува-
ними. ЇЇ слід формулювати в напрямку захисту та сприяння свободі висловлювань, розмаїттю та 
плюралізму, визначення обов’язків та відповідальності усіх дійових осіб медійної екосистеми, 
які підлягають суворим обмеженням, що передбачуються у статті 10 Європейської Конвенції з 
прав людини, та тлумачаться у відповідній практиці Європейського Суду з прав людини.
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3. Політика, а конкретніше - регуляторні процеси, мають забезпечувати належну увагу до 
того принципу, що як форма втручання, будь-яке регулювання має саме по собі  відповідати 
вимогам, передбаченим у статті 10 Європейської Конвенції з прав людини, та стандартам, що 
витікають з практики Європейського Суду з прав людини. Таким чином, регуляторне забезпе-
чення має відповідати на нагальні соціальні потреби, а зважаючи на матеріальний вплив, воно 
має бути пропорційним тим цілям, які переслідує.  

4. За декілька років Рада Європи сформувала значну сукупність стандартів медіа з метою 
надання допомоги директивним органам у їх необхідному намаганні запропонувати медіа та-
кий захист, який потрібен для їх належного функціонування, формування відповідної політики 
та регуляторної діяльності. З метою надання допомоги державам-учасницям з питань реалізації 
Рекомендації стосовно нового значення медіа, у цьому Додатку пропонуються  методичні реко-
мендації, які з одного боку допоможуть розпізнавати чи то конкретну діяльність, послуги, або 
дійових осіб, які підпадають під категорію медіа (Частина I), чи то, з іншого боку, спонукатимуть 
до зваженого та диференційованого підходу до правил різних напрямків діяльності, послуг або 
дійових осіб в частині медійної екосистеми (Частина II).

5. Результати перевірки діяльності, послуг або дійових осіб у світлі критеріїв (та показ-
ників) мають допомагати у визначенні необхідності та міри необхідності визначення порядку 
або регламентів та  напрямків застосування відповідної законодавчої бази (відносно свобод та 
обов’язків). Наприклад, політичні відповіді стосовно медіа, що зосереджуються на нових послу-
гах, можуть відрізнятися від відповідей щодо тих медіа, які пропонують платформу для політич-
них дебатів або розваг, які, в свою чергу, різняться в діапазоні від прибуткової діяльності до 
поширення контенту через засоби масової інформації.

6. Задля цього, виходячи з чинних стандартів Ради Європи, в Частині II директивним орга-
нам надаються методичні рекомендації стосовно застосування стандартів медіа до нової діяль-
ності, послуг або дійових осіб медіа. Вона також пропонує можливість вирішення або зміцнення 
перспективи гендерної рівності у відповідь на заклик Комітету міністрів Ради Європи у Мадрид-
ській Декларації “Зробимо гендерну рівність реальністю” (12 травня 2009 р.) та заклик, який 
прозвучав у доповіді  “Жити разом. Поєднуючи розмаїття та свободу в Європі 21-го століття”, 
з якою група видатних осіб виступила перед Комітетом міністрів у м. Стамбул 10 травня 2011 р.

7. Диференційований та зважений підхід вимагає забезпечення переваг для кожної дій-
ової особи, чиї послуги визначаються як діяльність медіа, посередника чи допоміжної служби, 
від захисту належної форми (диференційований) та належного рівня (зважений), та визначення 
меж відповідальності згідно зі статтею 10 Європейської Конвенції з прав людини та іншими від-
повідними стандартами, розробленими Радою Європи.

8. Слід також згадати те, що новіші чи такі, що з’являються, режими масового поширення 
та доступу до контенту і в цьому зв’язку збереження, обробки та використання даних можуть 
мати чималий вплив на  права, які захищаються положеннями статті 10 Європейської Конвенції 

ЧАСТИНА I

Критерії та показники медіа
Попередні ремарки
9.  Директивні органи у сфері медіа запрошуються до врахування наступних критеріїв при 

розгляді питання, чи слід відносити окрему діяльність, послуги чи дійових осіб до медіа.

10.  Далі надаються шість критеріїв, до кожного з яких додається комплекс показників, 
які мають допомогти директивним органам у визначенні медіа та діяльності медіа в новій еко-
системі. Міра відповідності критеріям дозволить розпізнати, чи виходить на звання медіа нова 
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комунікаційна послуга, або чи має вона ознаку діяльності посередника або допоміжної служби 
медійних послуг.  Показники мають дозволити  встановити як факт відповідності, так і міру від-
повідності окремому критерію. Для відповідності критерію не обов’язково мають задовольня-
тися всі показники.  Деякі показники – наприклад, професійних стандартів та стандартів медіа 
– асоціюються не з одним критерієм.  

11.  Аналогічно, не всі критерії мають однакову вагу. Відсутність певних критеріїв – на-
приклад, мети (критерій 2), редакційного контролю (критерій 3), або охоплення аудиторії та 
поширення (критерій 5), матимуть тенденцію до дискваліфікації послуги та невіднесення до 
медіа. Певні критерії можуть не задовольнятися – наприклад, наміру (критерій 1) або суспільно-
го очікування (критерій 6), або не одразу виявлятися, що не має автоматично дискваліфікувати 
послугу від віднесення до медіа, але якщо вони присутні, то можуть нести в собі істотну вагу.  

12.  При розгляді критеріїв слід враховувати як власні характеристики та риси провайдера 
послуг, так і становлення провайдера послуг як медіа, що може позначатися на способі про-
яву редакційного контролю (критерій 3) або сприйнятті власного професіоналізму (критерій 4). 
Відповідно, усі критерії (та показники) слід застосовувати у гнучкий спосіб з їх тлумаченням у 
контексті даної ситуації або реалії. У новому комунікаційному оточенні закликаємо до постійної 
уваги – адже  роль та діяльність дійової особи можуть легко змінюватися та плавно і плинно пе-
ретікати з однієї в іншу, що може мати вплив на ступінь відповідності тому чи іншому критерію, 
а отже – і потенційну класифікацію як медіа.   

13.  Загальноприйнятою рисою медіа є її роль у суспільстві та вплив на суспільство або оз-
начення демократичних процесів. Вплив може розглядатися в частині наведених далі критеріїв. 
Однак, зважаючи на високу суб’єктивність в оцінюванні впливу, його не слід розглядати як визна-
чальний чинник. Увесь контент медіа має потенційний вплив на суспільство незалежно ні від вели-
чини даного сегменту населення, ні від тої цінності, яку йому приписує суспільство в цілому.

14.  Результат такого аналізу слід враховувати при формуванні політики у сфері медіа та 
при градуюванні її застосування, яке завжди має бути предметом застережень у вигляді суво-
рої необхідності та мінімального втручання. Також він позначатиметься на мірі застосування 
стандартів медіа Ради Європи та на механізмах їх застосування. Це передбачає необхідність 
реагувати гнучко на даний конкретний випадок (тобто, диференційовано) та зважено за при-
значенням. Реагування також має враховувати як власні характеристики та риси провайдера 
послуг, так і процес становлення провайдера послуг як медіа.

15. Посередники та допоміжні служби в медійній екосистемі  можуть різнитися від медіа у 
зв’язку з тим, що вони можуть відповідати певним наведеним далі критеріям або показникам, 
але вони, як правило, не відповідають деяким головним критеріям – наприклад, редакційного 
контролю (критерій 3) або мети (критерій 2). Однак, вони нерідко відіграють суттєву роль, яка 
може давати їм значну владу в напрямку охоплення аудиторії та контролю або нагляду над 
контентом. В результаті, посередники та допоміжні служби можуть нерідко перебирати на себе 
активну роль у редакційних процесах засобів масової інформації. Таким чином, державам-учас-
ницям слід уважно їх розглядати при формуванні політики у сфері медіа, і особливо уважно слід 
ставитися до власних позитивних і негативних обов’язків, що витікають зі статті 10 Європейської 
Конвенції з прав людини. Це може закликати до диференційованого політичного реагування у 
відношенні до них (адаптованого до конкретних  посередників або допоміжних служб) з ура-
хуванням специфіки даної ситуації (наприклад, коли їх дія може позначатися на плюралізмі або 
здатності медіа, які обслуговуються даними посередниками або допоміжними службами, вико-
нувати своє призначення, нормально функціонувати або продовжувати надавати свої послуги).
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Критерій 1 – Намір діяти як медіа

Показники
Віднесення себе до медіа
Типові для медіа методи роботи 
Зобов’язання витримувати професійні стандарти медіа
Практична підготовка до діяльності в напрямку засобу масової інформації 
16. Воля дійової особи – важливий чинник при вирішенні питання віднесення самої дійової 

особи, декількох або всіх її послуг та продуктів до медіа. Він також дозволяє насамперед визна-
читися з політичним розрізненням, виходячи з власного сприйняття  різними дійовими особами 
своєї діяльності та послуг.

17. Намір діяти як медіа може виражатися суб’єктивними засобами (наприклад – прого-
лошенням себе медіа, маркуванням, брендом, декларуванням мети, визначенням головного 
завдання або бізнес плану, в яких декларуються цілі медіа або журналістські цілі) та може бути 
однозначним і навіть офіційно зареєстрованим (як у випадку реєстрації підприємницької діяль-
ності, декларування мети у статуті компанії). Такі суб’єктивні показники можуть відноситися до 
інших критеріїв – мети (наприклад, рішення надавати регулярно обновлювані новини), редак-
ційного контролю чи професійних стандартів.

18. Більш конкретно намір може розкриватися прийняттям редакційної політики або 
обов’язку витримувати професійні або етичні стандарти, що є типовими для медіа. Редакційна 
політика або зобов’язання також можуть закладатися в  положення та умови користування, в 
яких користувачам послуги надається пояснення виду контенту або поведінки, прийнятних або 
неприйнятних для оператора.  

19. Членство у професійних медіа організаціях або професійних організаціях, які пропагу-
ють або забезпечують виконання кодексів етики або належної практики, долучаються до інших 
форм саморегулювання, що є типовими для медіа, є також релевантним разом з вибором праців-
никами (наприклад, журналістами) виконання певних функцій, посадових інструкцій, навчання 
та навіть вибором професійного страхування (наприклад, проти дефамації), які їм пропонуються.

20. Намір також можна вивести з тих дій, які були вчинені (наприклад, відкриття госпо-
дарської діяльності або платформи та комплектування штату тощо) з метою виробництва та 
поширення на широку аудиторію  типового медіа контенту (наприклад, інформації, аналізу, ко-
ментарів, думки, освіти, культури, мистецтва та розваг у текстовій, аудіо, візуальній, аудіовізу-
альній формі).

21. У новому комунікаційному оточенні це поширюється на дію, спрямовану на організацію,  
формування чи відбір (наприклад, за алгоритмом) та поширення наведеного вище контенту  на 
потенційно велику чисельність громадян через засоби масової інформації. Це також поширюєть-
ся на операційні прикладні програми для онлайнових просторів колективного користування, 
створених на підтримку інтерактивних засобів масової інформації (або засобів масової інфор-
мації в сукупності), або інших видів масштабної інтерактивної діяльності на основі контенту. Це 
може, зокрема, підтверджуватися засобами, конфігурацією або структурою, які створювалися 
для засобів масової інформації  (наприклад, платформа або ширина смуги, які уможливлюють 
вихід на масову аудиторію).

22. Хоча намір і є важливим критерієм, сам по собі він недостатній для розгляду або став-
лення до дійової особи чи будь-якої з її послуг чи продуктів як до медіа.
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Критерій 2 – Мета та основоположні цілі медіа

Показники
Виробництво, узагальнення або поширення медіа контенту 
Експлуатація прикладних програм чи платформ, призначених сприяти інтерактивним за-

собам масової інформації або засобам масової інформації в сукупності (наприклад, соціальним 
мережам) та(або) забезпечувати масштабну інтерактивну діяльність на основі контенту (напри-
клад, онлайновим іграм)

За основоположними цілями (задачами) медіа (пожвавлення та  забезпечення простору 
для публічних дебатів та політичного діалогу, формування та вплив на громадську думку, про-
пагування цінностей, сприяння перевіркам та підвищенню прозорості й підзвітності, освіта, ро-
зваги, забезпечення культурного та художнього вираження, створення робочих місць, отриман-
ня доходів або найчастіше – поєднання усього зазначеного вище)

Періодична зміна та оновлення контенту 
23. Попри зміни в медійній екосистемі, мета й основоположні цілі(задачі) медіа в цілому 

залишаються незмінними, а саме: надання або поширення контенту на широкий загал та забез-
печення простору для різноманітної інтерактивної діяльності. Медіа – це найважливіший інстру-
мент свободи висловлювань.

24. Мета та основоположні цілі(задачі) медіа залишаються вирішальним чинником – особ-
ливо в частині їх ролі та впливу на суспільство. Вони стали ознаками, обраними для визначення 
медіа, і  дуже актуальні у творенні політики стосовно медіа і регуляторних процесах. Отже, вони 
стають важливим інструментом у формуванні диференційованого та зваженого реагування.

25. Бажання впливати на громадську думку, яке є традиційно одним з ключових показ-
ників визначення медіа або пов’язаної з медіа діяльності, проявляється в присвяченні контенту 
питанням публічних дебатів та інтересів та в намаганні вийти на широкий загал. Підтвердження 
такого впливу та наслідків для суспільства можна знайти в дослідженнях з питань достовірності 
та довіри до медіа та їх здатності досягати таких основоположних цілей, пов’язаних з демокра-
тичними процесами (у цьому контексті див. критерії 5 та 6, пов’язані з охопленням аудиторії, 
поширенням та очікуванням громадян).

26. Однак, судження про цінність у зв’язку з контентом не слід робити визначальним чин-
ником у дискваліфікації належності послуг, діяльності або дійових осіб до медіа. Увагу, зокре-
ма, слід приділяти  ризикові виключення певної діяльності з розгляду в класифікації медіа через 
її інноваційні методи, а не основні риси. Відповідне значення має компонування, узагальнення, 
відбір або за певних обставин навіть реклама контенту з метою широкого поширення. Залежно 
від міри відповідності критеріям, може виникати потреба у розрізненні поняття виробника від 
медіа (наприклад, на платформах інформаційного обміну, які підлягають ледь помітному редак-
ційному контролю або регулюванню за фактом). У цьому зв’язку може бути корисним посилання 
на інтерактивний контент традиційних медіа  або контент, сформований користувачем (напри-
клад, колективно, за участі аудиторії, формати телефонних дзвінків, вікторин або ток-шоу). Це 
може позначатися на мірі та методах застосування до них правил, які поширюються на медіа.

27. Уже є сформовані та, безперечно, будуть і надалі розроблятися нові бізнес моделі  для 
пов’язування діяльності, орієнтованої на прибуток, з поширенням контенту. Деколи це знахо-
диться в центрі діяльності медіа, а отже – може бути корисним при визначенні та віднесенні до 
категорій основоположних медійних послуг та діяльності, розгляді питань політики та регуля-
торних наслідків.

28. Слід також належним чином розглядати питання періодичної або регулярної зміни або 
оновлення контенту. Цей показник медіа має застосовуватися передбачливо, зважаючи на важ-
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ливе значення постійної зміни або такої, що трапляється час від часу. Крім того, в новому ко-
мунікаційному середовищі, де користувачі отримують значний контроль над встановленням та 
визначенням часу доступу до контенту, оновлення або зміна можуть ближче стосуватися діяль-
ності користувача, а не визначення часу або самого по собі контенту. Це особливо стосується 
послуг, пов’язаних з онлайновими просторами колективного користування, створеними з метою 
сприяння колективним  інтерактивним засобам масової інформації  в сукупності або іншій мас-
штабній інтерактивній діяльності.  

Критерій 3 – Редакційний контроль

Показники
Редакційна політика
Редакційний процес
Модерація
Редакційна колегія
29. Редакційна свобода або незалежність – це суттєва вимога для медіа, що безпосередньо 

походить від свободи висловлювань, права на власну думку, отримання та передачу інформації, 
гарантованих за статтею 10 Європейської Конвенції з прав людини. Низка чинних стандартів 
Ради Європи забезпечує методичні рекомендації, створені з метою збереження та сприяння ре-
дакційній свободі або незалежності. Зворотна сторона медалі – це  власний редакційний кон-
троль та нагляд над контентом, відповідальність за редакційні рішення.

30. Редакційний контроль може визначатися власними політичними рішеннями дійових 
осіб стосовно викладення або поширення контенту, та за способом його надання або організа-
ції. Традиційні медіа інколи оприлюднюють чітку редакційну політику виключно в письмовому 
варіанті, але її принципи також можна знайти в інструкціях чи  критеріях відбору або обробки 
(наприклад, перевірки або ухвалення) контенту. В нових комунікаційних середовищах редак-
ційна політика може бути закладена у визначенні головних завдань, положеннях та умовах ко-
ристування (які можуть містити дуже докладні положення про контент), або може проголошу-
ватися неофіційно у формі дотримання певних принципів (наприклад, мережевий етикет, девіз).

31. Відсутність фізичного оголошення медіа редакційного контролю  не має саме по собі 
розглядатися як ознака його відсутності.  Редакційний процес передбачає комплексний поря-
док роботи та  правила, за якими здійснюється процес прийняття рішень стосовно контенту. 
У медійному середовищі, що з’являється, існує багато прикладів поетапного розвитку та кон-
солідації редакційного процесу у ході становлення медіа. Як відбувалося і в засобах інформації 
історичного спадку, контроль над контентом може набувати різних рівнів та інтенсивності, які 
можуть сприйматися лише його малою часткою.

32. Редакційний процес може залучати користувачів (наприклад, колегіальний розгляд та 
запити на зняття), коли остаточні рішення приймаються відповідно до внутрішньо встановле-
ного процесу та з огляду на визначені критерії (регулювання за фактом). З огляду на контент, 
сформований користувачами, нові медіа нерідко вдаються до регулювання за фактом (яке часто 
називають пост-модерацією), яке на перший погляд може здатися непомітним. Редакційні про-
цеси також можуть бути автоматизованими (наприклад, у випадку прогнозованих алгоритмів 
відбору контенту або порівняння контенту з авторським матеріалом).

33. У певних випадках редакційний контроль може бути більш очевидним у відношенні 
до відібраного або поширеного контенту чи контенту, пов’язаного з прибутковою діяльністю 
(наприклад, рекламою), ніж до іншого (наприклад, матеріалу, сформованого користувачами). У 
свою чергу, частина контенту (наприклад, реклама) може знаходитися під прямим контролем 
третьої особи на засадах договору з агентством.  Медіа, що склалися історично, мають тенден-
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цію вдаватися до редакційного контролю ex ante (або попередньої модерації) відносно певних 
послуг або діяльності (наприклад, друковані ЗМІ або деякі мовники), але не до інших (напри-
клад, колективно, за участі аудиторії, формати телефонних дзвінків, вікторин або ток-шоу).

34. Працівники, яким довірили виробництво, випуск,  збір, перевірку, обробку або ухва-
лення контенту, виступатимуть індикатором редакційного контролю чи нагляду. Існування ре-
дакційних колегій, призначених інспекторів або керівників, які мають редакційні повноваження 
чи домовленості щодо реагування або роботи з запитами чи скаргами користувачів  на контент, 
забезпечить практичну допомогу в цьому відношенні.

35. Слід ще раз зазначити, що різні рівні редакційного контролю крокують в ногу з різними 
рівнями редакційної відповідальності. Різні рівні редакційного контролю або редакційних ме-
тодів (наприклад, ex ante порівняно з ex post регулюванням) закликають до диференційованих 
відповідей та майже напевно дозволяють зважувати відповідь найкращим чином.  

36. Таким чином, провайдера посередницької або допоміжної послуги, який допомагає 
медіа функціонувати або забезпечувати до них доступ, але сам не здійснює або не має здійсню-
вати редакційний контроль,  а отже, несе обмежену або зовсім не несе редакційної відповідаль-
ності, не слід вважати медіа. Утім, їх дії можуть мати відповідне значення у медіа контенті.  
Тим не менш, дію провайдера посередницьких або допоміжних послуг в результаті правового 
обов’язку (наприклад, зняття контенту у відповідь на наказ суду) не слід вважати редакційним 
контролем у наданому вище значенні.

Критерій 4 – Професійні стандарти

Показники
Зобов’язання
Порядок дотримання
Порядок розгляду скарг
Утвердження прерогатив, прав або привілеїв
37. З плином часу ЗМІ вибудували довіру завдяки компетентності та професіоналізму своїх 

кадрів – зокрема, журналістів. Колективно вони заявили про свою готовність зберігати свої цін-
ності в широкому спектрі  декларацій, статутів та кодексів, які вони намагаються поширити на 
сектор в цілому та передати своїм колегам – зокрема, новачкам у професії. Окремі медіа поси-
лили це власними внутрішніми регламентами, штатним регулюванням, інструкціями та нормами 
процедур та стилю.  Саморегулювання також свідчить про важливе значення медіа та журналі-
стики для наших суспільств й особливо для демократії.

38. Як би воно не формулювалося, дотримання власної етики, деонтології та стандартів 
цього фаху – це потужний показник медіа; стандарти, які часто згадуються в цьому контексті 
– це правдивість, відповідальність, свобода висловлювань та ЗМІ, рівноправність, справед-
ливість та журналістська незалежність. В нових медіа ознаки цього критерію можуть бути не 
такими очевидними, але він може знаходитися у визначенні головних завдань, штатному ре-
гламенті або в положеннях та умовах користування. Також свою роль може відігравати відбір 
кадрів, покладені на них завдання, методичне забезпечення якості їх роботи, професійний 
стаж та компетентність.

39. Етика, деонтологія та стандарти ЗМІ (та журналістів) створюють основу систем підзвіт-
ності медіа. Існує широкий спектр систем підзвітності медіа; сюди входять ради з питань медіа 
або преси, омбудсособи (в тому числі - внутрішні захисники прав користувачів), неформальний 
колегіальний (медіа) розгляд, низка формальних та неформальних процесів, які дозволяють 
притягувати медіа до відповідальності за ефективність роботи або здійснювати перевірки на 
предмет дотримання етики.  
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40. Системи відповідальності медіа поширюються на порядок розгляду скарг та існуван-
ня органів, на які покладаються завдання вивчення скарг та винесення рішення стосовно від-
повідності професійним стандартам. У цьому зв’язку слід приділяти увагу наявності типових 
для медіа правових засобів захисту (наприклад, відповідь, спростування, вибачення) або інших 
засобів задоволення скарг стосовно поширеного контенту.

41. Що до нових медіа, принаймні частина онлайнової журналістської спільноти прийня-
ла, зокрема, кодекси поведінки чи кодекси етики для блогерів. Тим не менш, блогерів слід 
вважати медіа лише за умови, що вони достатньою мірою відповідають критеріям. За відсут-
ності саморегулювання внесок у формування стандартів (наприклад,  відносно приватного 
життя чи захисту персональних даних, захисту дітей від згубного контенту) також роблять 
національні та міжнародні рішення або судова практика (наприклад, рішення вітчизняних 
суддів, уповноважених органів з питань захисту даних, міжнародних органів включно з Євро-
пейським Судом з прав людини).

42. Переваги від захисту або привілеїв, які пропонуються медіа, можуть бути дуже пока-
зовими. До прерогатив, прав та привілеїв, які можуть обстоюватися медіа або журналістами, та 
які повинні мати відповідне законодавче забезпечення, належать такі: захист джерел; вільне 
спілкування та захист від вилучення журналістських матеріалів; свобода пересувань та доступу 
до інформації; право на акредитацію; захист від порушення вимог законодавства про дискре-
дитацію та дифамацію  (наприклад, захист з огляду на правдивість та достовірність інформації, 
добросовісної роботи в інтересах громадян).

Критерій 5 – Охоплення аудиторії та поширення
Показники
Фактичне поширення
Засоби масової інформації в сукупності
Ресурси для охоплення аудиторії
43. З метою досягнення викладених вище цілей медіа намагаються охопити велику кіль-

кість громадян. Медіа або засоби масової інформації традиційно визначалися як опосередкова-
на публічне спілкування, спрямоване на велику аудиторію та відкрите для всіх. Таким чином, 
охоплення або фактичне поширення (наклад, глядачі або користувачі) – це важливий показник 
при визначенні медіа та їх відмежуванні від приватного спілкування включно з приватним спіл-
куванням, яке відбувається в публічному просторі (яке саме по собі не є медіа, але може бути 
включене до складу медіа або засобів масової інформації в сукупності). Однак, єдиного або 
спільного розуміння поняття масова або велика аудиторія не існує; воно може легко колива-
тися від спільноти на територіальних засадах, за інтересами або на інших засадах (наприклад, 
цільова аудиторія для місцевих, професійних або комунальних медіа) до потенційно глобальних 
аудиторій (у випадку супутникового телебачення або певних Інтернет послуг).

44. Технології, які роблять можливим нелінійне донесення контенту, на запит, доступ на 
певних умовах, розгортання контенту, доставленого в електронному форматі, персоналізацію 
контенту або односпрямовану передачу, приносять новий вимір у цей термін та принесли новий 
вимір у засоби масової інформації. Так само й Інтернет має потенціал для підтримки повного 
спектру як публічного (один на багатьох, багато-багатьом) спілкування, так і групового (декіль-
ка осіб з декількома) та приватного спілкування (один на один); а той факт, що таке спілкування 
відбувається в Інтернеті (публічному просторі), не обов’язково означає, що це медіа.

45. Для оцінки охоплення слід звертати увагу на сукупну аудиторію, а саме – на всіх 
тих, хто знаходиться на одній платформі, або користується послугою одного напрямку або на 
кого можна вийти з контентом, виготовленим, скомпонованим, відібраним, узагальненим або 
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розповсюдженим одним оператором, плюс у тих випадках, коли постачання або доступ до 
контенту відбувається не одночасно. Може бути зручніше розглядати окремо питання кон-
тенту, який користувач шукає, та того, який безпосередньо або опосередковано пов’язаний 
з прибутковою діяльністю оператора послуги. Таким чином, тут уже доречним стає число за-
реєстрованих користувачів.

46. Зазначене вище відповідає прецедентному праву, яке передбачає тонку межу між 
приватним та публічним спілкуванням; в результаті, оприлюднення контенту в соціальних ме-
режах виходить на наслідки, відповідні для публічного спілкування. Однак, це не тягне за со-
бою поділ користувачів на категорії медіа (що давало б їм доступ до прерогатив або привілеїв 
медіа чи журналістів). Для відповідності цьому критерію провайдер контенту має вдатися до 
конкретних кроків з метою спрямування або проекції контенту на вимір засобів масової інфор-
мації; про такий вихід на аудиторію може свідчити або звернення до достатньої ширини смуги, 
або розробка придатних платформ розповсюдження. У цьому відношенні слід звертати увагу 
на можливість швидкого розвитку.

47. Нова плинна екосистема дозволяє медіа легко працювати в межах інших медіа, а опе-
раторам взаємодіяти, інколи розмиваючи межі між ними.  Отже, розрізнення їх відповідних ро-
лей матиме значення для розпізнавання і відповідних обов’язків. Цьому процесові може сприя-
ти вивчення міри відповідності прибулого суб’єкта критеріям медіа. Це також важливо з огляду 
на те, щоб надмірно не розтягувати поняття медіа та не включати до нього неправомірно тих 
користувачів, які  виготовляють або беруть участь у формуванні контенту.

48. Разом з іншими критеріями вимір повністю закритих онлайнових просторів колективно-
го користування, призначених для сприяння інтерактивним комунікаціям, має дозволяти визна-
чатися з тим, чи є вони медіа. Утім, за самим лише фактом обмеженого доступу не  слід автома-
тично дискваліфікувати їх (це можна порівнювати з підписними медіа послугами).

49. Цей рівень охоплення та поширення є важливим критерієм, який, зрозуміло, має вплив 
на диференційований та зважений підхід. Якщо охоплення та поширення невеликі, послугу 
не слід вважати медіа. Однак, це слід розглядати з урахуванням розміру ринку, потенційної 
аудиторії, бази користувачів, а також – потенційного впливу. Відсутність достатньо великого 
охоплення та поширення не перешкоджає вважати даний напрямок за медіа, але в усіх таких 
випадках ці обставини матимуть вплив на диференціацію та градацію.

Критерій 6 – Очікування громадян
Показники
Наявність 
Плюралізм та розмаїття
Достовірність
Повага до професійних та етичних стандартів 
Відповідальність та прозорість
50. Очікування громадян здебільшого відповідають названим критеріям (та відповідним 

показникам). Вони чекають, що медіа є та будуть на місці, коли громадяни забажають звернути 
на них свою увагу. Не беручи до уваги перерви в роботі або тимчасове зупинення, медіа послуги 
вважаються неперервними та широкодоступними  (це не виключає з розгляду послуги підписні 
або на умовах членства).

51. Загалом, громадяни розпізнають медіа та значною мірою покладаються на медіа в пи-
таннях надання інформації та іншого контенту. Вони сподіваються, що контент буде виробляти-
ся за відповідними стандартами. В демократичному суспільстві вони покладаються на наявність 
цілого спектру джерел інформації та сподіваються, що контент буде різноманітним і відповіда-
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тиме інтересам різних сегментів суспільства.
52. Очікування громадян можуть різнитися залежно від мети та характеру окремих медіа. 

Від суспільних медіа очікування вищі, ніж від певних інших медіа. Від медіа новин, звісно, очіку-
ють їх постійного оновлення та періодичного поширення. Громадяни навіть мають свої  очіку-
вання стосовно контенту комерційної природи, і вони підіймаються вище відносно медіа або 
медіа контенту, призначеного для неповнолітніх. 

53. Щоб мати змогу виконувати свою роль та досягати мети, медіа мають заробити довіру 
населення. Залежно від заявленої або усвідомлюваної мети, редакційної політики, моделі 
фінансування та впливу,  варіюється і довіра до медіа з боку населення. Формування професій-
них та етичних стандартів великою мірою відображає очікування людей. Однак, саморегулю-
вання не завжди можна вважати достатнім, і громадяни звертають погляди до органів держав-
ної влади, які мають забезпечити мінімальні гарантії. Також є очікування стосовно прозорості 
та відповідальності. Вищі рівні очікуваної довіри, стандартів, прозорості та відповідальності не 
обов’язково означають вихід на більшу аудиторію, поширення або вплив.  

54. Очікування громадян в даному суспільстві можуть деякою мірою пояснювати зацікав-
леність та увагу законодавців до цієї теми та чинної нормативної бази (включно зі спів регулю-
ванням). В глобальному суспільстві, в якому медіа не знають кордонів, існує сподівання на 
деякої міри гармонізацію разом з розумінням того, чим є медіа. Отже, тут можуть набувати ак-
туальності порівняльні варіанти рішень.

55. Рівень та природа очікувань громадян може швидко змінюватися як щодо самих медіа, 
так і щодо ролі тих, хто визначає політику, залежно від того, чи є відповідність іншим критеріям 
та якою мірою.  

ЧАСТИНА II
Стандарти, що поширюються на медіа в новій екосистемі 
Попередні ремарки
56. Мета цієї частини полягає в тому, щоб запропонувати методичні рекомендації тим, хто 

визначає порядок застосування медіа стандартів до діяльності нових медіа, послуг або дійових 
осіб в зважений або диференційоваий спосіб. Крім того, вона забезпечує матеріальну базу для 
реалізації рекомендації, яку держави-учасниці залучають до діалогу з усіма дійовими особами 
в медійній екосистемі з метою їх належного ознайомлення з чинними  законодавчими рамками. 
Вона також допоможе дійовим особам медіа в саморегулюванні, до якого вони можуть вдатися.

57. Хоча й очікується, що ця Рекомендація про нове значення медіа та Частина I цього 
додатку  витримають іспит часом через їх широку природу, цю частину, яка має більш прагма-
тичний характер, може виникати необхідність періодично доопрацьовувати, адаптувати, пере-
глядати у світлі змін у медійній екосистемі. 

58. На медіа та журналістів поширюється дія загальних правових норм (тобто, тих, які не 
стосуються конкретно медіа: цивільного, комерційного, корпоративного, податкового або кар-
ного законодавства). Однак, зважаючи на потреби та роль медіа в суспільстві, може виникати 
потреба в тлумаченні окремо для медіа певних загальних положень  (наприклад, про дефама-
цію, спостереження, зупинку та обшук, державні таємниці або корпоративну конфіденційність), 
або необхідність перевіряти їх застосування з метою недопущення зловживань, які негласно 
перешкоджатимуть свободі медіа.

59. Підлягаючи дії такого принципу, що як форма втручання, регулювання медіа має 
відповідати вимогам суворої необхідності та мінімального втручання, окремі регуляторні 
рамки мають відповідати потребі захисту медіа від втручання (визнаючи прерогативи, пра-
ва та привілеї поза межами загального права, або забезпечуючи рамки для їх реалізації), 
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управління недостатніми ресурсами (забезпечуючи плюралізм та розмаїття медіа – підтв. 
першого пункту статті 10, in fine, Європейської Конвенції з прав людини) або визначення  
обов’язків медіа (в рамках суворих меж, передбачених у другому пункті статті 10 Конвенції 
та відповідної практики Європейського Суду з прав людини). Такими міркуваннями визна-
чалася структура цієї частини додатку.

60. В кожному випадку надається вказівка на існуючі стандарти Ради Європи, а їх засто-
сування в новому медіа середовищі стисло пояснюється. Жодної спроби встановити стандарти 
у вичерпний спосіб немає. У відібраних стандартах слід вбачати приклади, які можуть дещо 
спонукати до застосування інших стандартів Ради Європи. Зважаючи на природу та поширення 
дії цього інструменту, методичні рекомендації надаються в дуже загальних рисах; точніші ме-
тодичні рекомендації мають виводитися з відповідних інструментів Комітету міністрів з питань 
формування стандартів (пропонований перелік надається наприкінці цього розділу). Застосу-
вання стандартів має відповідати та розгортатися разом з розвитком дійових осіб, послуг та 
діяльності медіа.  

A. Права, привілеї та прерогативи 
Показники
Свобода медіа та редакційна незалежність 
Свобода від цензури
Захист від зловживання законами по дефамацію та ризик охолоджувального ефекту
61. Без незалежних медіа немає справжньої демократії. Свободу медіа слід розуміти в 

загальному значенні. Вона охоплює свободу висловлювань та право на поширення контенту. 
Як передбачається у статті 10 Європейської Конвенції з прав людини, це право має гарантува-
тися незалежно від кордонів. Дійові особи повинні мати змогу розпочинати медійну діяльність 
або переходити без неправомірних ускладнень від приватних або напівприватних комунікацій в 
публічному просторі до засобів масової інформації. Зокрема, це має відбуватися без процесу от-
римання попереднього дозволу; якщо необхідно, декларація про діяльність медіа має переслі-
дувати мету зміцнення їх захисту від втручання, не створюючи незаконних перешкод у їх роботі.

62. Існує багато прикладів втручання або спроб втручання в незалежність медіа в новій 
екосистемі. Були повідомлення про прямий тиск з боку політиків на медіа на предмет нерозмі-
щення або відкликання контенту, заклики до посередників про виключення дійових осіб з медіа 
зі своїх послуг розміщення інформації на веб вузлах. Повага до редакційної незалежності вима-
гає відсутності цензури або ex ante контролю контенту. Медіа мають бути вільними від заходів 
блокування та фільтрування. Публічне повідомлення про такі інциденти слід вітати.

63. Слід підкреслити важливе значення ролі посередників. Вони пропонують альтерна-
тивні та додаткові засоби або канали поширення медіа контенту, розширюючи в таких спо-
сіб  вихід на аудиторію та підвищуючи ефективність досягнення медіа своєї мети та цілей. На 
своєму конкурентному ринку  посередники та допоміжні служби можуть суттєво зменшити 
ризик втручання з боку органів влади. Утім, зважаючи на те, якою мірою медіа мусять покла-
датися на них в новій екосистемі, існує також ризик цензури, яка працюватиме через посеред-
ників та допоміжні служби.  Певні ситуації також можуть становити ризик приватної цензури 
(посередниками та допоміжними службами до тих медіа, яким вони надають послуги, або до 
контенту, який вони несуть).

64. Зростає побоювання щодо атак на медіа в цифровому середовищі, спрямованих на 
блокування веб ресурсів. Оператори менших медіа, які становлять ключовий компонент плю-
ралістичного та різноманітного медіа ландшафту, є найбільш вразливими. В результаті їм також 
можуть відмовити у наданні послуг з розміщення інформації на веб вузлах. Також уже були 
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заяви про непряму дію проти медіа шляхом перешкоджання виконанню фінансових домовлено-
стей; аналогічним шляхом міг порушуватися порядок оподаткування або конкуренції.

65. В новій екосистемі всіх медіа слід оберігати від тиску, в тому числі – від політично мо-
тивованого тиску або такого, що проростає корінням з економічних інтересів. Медіа слід звіль-
нити від цензури та оберігати від само цензури. Редакційна незалежність вимагає ефективного 
та задекларованого відокремлення володіння або контролю над медіа від прийняття рішень 
стосовно контенту. Це – важливий чинник у процесі становлення медіа. Особам, наділеним 
політичними повноваженнями або впливом, слід утримуватися від участі в редакційних рішен-
нях медіа. Це особливо актуально, зважаючи на те, що в новій екосистемі медіа несуть контент, 
здатний формувати думку або наповнювати політичні рішення електорату. Ці міркування рівно-
значно стосуються творців контенту та розповсюджувачів.

66. Закони про дискредитацію та дифамацію можуть порушуватися в напрямку втручання 
або репресалій проти медіа. Вони можуть мати сильно охолоджуючий ефект. Згідно з практикою 
Європейського Суду з прав людини, до висловлювань (або контенту), які тривожать, шокують 
або ображають, потрібно підходити толерантно. Медіа слід мати змогу покладатися на поперед-
ні повідомлення або оприлюднені матеріали без ризику, забезпечуючи повагу до відповідних 
прав інтелектуальної власності або зняття цих питань. Однак, у новій екосистемі слід розгля-
дати акумульований або помножений вплив та можливу необхідність пропорційного розподілу 
відповідальності у випадку завдання шкоди (наприклад, в результаті поширення першого ви-
пуску і глибшого та примноженого впливу, коли цей же контент поширюється іншими – в тому 
числі, головними медіа).

67. Усім медіа в новій екосистемі слід надавати право висувати на свій захист доводи прав-
дивості та точності інформації, добропорядності або суспільного блага (зокрема, в контексті 
пильного розгляду поведінки публічних або політичних фігур, державних посадовців, а також у 
справах, на які а пріорі  поширюються положення про державну таємницю або правила корпо-
ративної конфіденційності). Медіа мають бути впевненими в тому, що при аналізі контенту, факт 
будуть розглядати інакше, ніж думку (яка дозволяє більшу свободу). Медіа також повинні мати 
змогу покладатися на свободу сатири та право на перебільшення.

68. Вчинення будь-якої дії проти медіа у зв’язку з контентом, має суворо дотримува-
тися вимог чинного законодавства; і понад усе – міжнародного права у сфері прав людини, 
зокрема - положень Європейської Конвенції з прав людини, та забезпечуватися процесу-
альними гарантіями. Має діяти презумпція свободи висловлювань та інформації, а також 
– свободи медіа. Слід приділяти належну увагу ролі користувачів та характеру контенту, 
сформованого користувачами.  

69. Чи то у формі негативних зобов’язань (не втручатися), чи позитивних (сприяння ре-
алізації свободи висловлювань та права передавати та отримувати інформацію незалежно від 
кордонів, плюс забезпечення відповідних засобів правового захисту у випадку втручання інших 
дійових осіб), обов’язок забезпечувати ці права, привілеї та прерогативи покладається на дер-
жаву. Це слід зважувати залежно від обставин у кожному випадку та реальних можливостей 
держави вдатися до запобіжних або правозахисних заходів. Обов’язок держави жодним чином 
не слід тлумачити як такий, що дозволяє здійснення будь-якого контролю, перевірки або втру-
чання, або будь-якої дії, яка може стати на заваді законної реалізації права на свободу вислов-
лювань та права передавати  й отримувати інформацію незалежно від кордонів.

Показники
Право на розслідування
Захист журналістів та журналістських джерел 
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70. Право медіа на розслідування є невід’ємним від демократії; воно має визнаватися, 
забезпечуватися та популяризуватися в новій медійній екосистемі. Право журналістів на розслі-
дування може забезпечуватися акредитацією; у відповідному порядку фахівцям медіа в новій 
екосистемі слід пропонувати акредитацію без дискримінації, без неправомірних відстрочень або 
перешкод. Права на свободу пересувань (наприклад, перепустки до кризових зон) та доступ до 
інформації – це дуже важливі моменти для всіх фахівців медіа. У встановленому порядку їм слід 
пропонувати захист без дискримінації.

71. У певних випадках вищезазначене може поширюватися на забезпечення захисту або 
деякої форми підтримки (наприклад, інструктаж або підготовка, щоб не ставити своє життя 
під загрозу) дійових осіб, які хоча й відповідають певним критеріям та показникам, наведеним 
у Частині I цього додатку, але не можуть сповна кваліфікуватися як медіа (наприклад, окремі 
блогери). Зважений підхід має враховувати міру, якою таких дійових осіб можна вважати част-
кою медійної екосистеми та учасниками виконання функцій та ролі медіа в демократичному 
суспільстві.  

72. Інші суттєві складові права на розслідування – це приватність спілкування та захист 
від вилучення професійних матеріалів. До будь-якої форми спостереження над фахівцями медіа 
включно з відстеженням їх пересувань з допомогою електронних засобів слід підходити надз-
вичайно обережно та забезпечувати у цьому відношенні ще міцніші гарантії.

73. Захист джерел дедалі більше стає предметом офіційно узаконеного визнання. Існує по-
треба повноцінного захисту осіб, які повідомляють про порушення. В новій медійній екосистемі 
захист джерел слід поширити на виявлення користувачів, які розміщують контент суспільного 
значення в онлайнових просторах колективного користування, створених з метою сприяння ін-
терактивним засобам масової інформації (або засобам масової інформації в сукупності); сюди 
входять послуги платформ інформаційного обміну та соціальних мереж. Може виникати необ-
хідність організації санкціонування використання псевдонімів (наприклад, в соціальних мере-
жах) у тих випадках, коли відомості про власну особу можуть давати підставу для можливої 
помсти  (наприклад, внаслідок політичної або правозахисної діяльності).

Показники 
Справедливий доступ до каналів розповсюдження 
Посередники та допоміжні служби
74. Медіа слід мати справедливий доступ до електронних комунікаційних мереж (включно 

з послугами основного вузла) та мати змогу покладатися на принцип мережевого нейтраліте-
ту.  Взаємосумісність та відкриті стандарти можуть стати корисними інструментами усунення 
технічних бар’єрів  у поширенні медіа контенту. Можливо, слід буде подумати про перегляд 
тлумачення правил «повинні нести» у новій медійній екосистемі.

75. Тою мірою, якою дія або рішення посередників та допоміжних служб може впливати 
на медіа в новій медійній екосистемі, їх слід звільняти від тиску або впливу, який покладається 
на медіа, на їх незалежність або редакційні рішення. Для надання чинності цій вимозі можуть 
вимагатися політичні заходи. 

76. У випадку правомірної претензії (наприклад, в результаті зрозумілих ділових рішень) з 
боку посередника, допоміжної служби або іншої дійової особи, яка має відношення до основних 
умов роботи медіа, можливо, буде бажано вдатися до організаційних заходів, які забезпечать 
безперебійне функціонування медіа (наприклад, з метою збереження плюралізму та розмаїття 
в інтересах громадян). Це може викликати необхідність запровадження додаткових гарантій 
(наприклад, у контексті судового порядку), або ж відповідні органи можуть запровадити мож-
ливі механізми з метою недопущення або послаблення небажаних наслідків. Це також може 
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стосуватися  з деякими поправками  і вчинення дії з боку органів державної влади (наприклад, 
застосування податкового законодавства), якщо така дія може мати негативний вплив на сво-
боди та плюралізм медіа, такою мірою, як це необхідно в демократичному суспільстві.

B. Плюралізм медіа та розмаїття контенту 
Показники
Управління недостатніми ресурсами
Прозорість власності
Суспільні медіа
77. Як уже зазначалося, дійовим особам у новій екосистемі слід мати змогу розпочина-

ти діяльність у сфері медіа без неправомірних ускладнень. Зокрема, без процесів отримання 
попередніх дозволів. У новій медійній екосистемі існує сила-силенна дійових осіб, засобів та 
платформ для розповсюдження та контенту; тим не менш, ліцензування у виняткових випадках 
може бути виправданим  в умовах мізерних ресурсів (наприклад, спектру довжини електро-
магнітних хвиль).

78. Зведені до таких виключних випадків, ліцензування або дозвіл мають діяти в інтересах 
громадян – тобто, гарантувати існування широкого спектру незалежних та різноманітних медіа.  
Заходи з ліцензування та надання дозволу мають виходити з необхідності, і подальша необхід-
ність  у здійсненні таких заходів має розглядатися у світлі розвитку.

79. Плюралізм не буде автоматично гарантуватися існуванням великої кількості засобів 
масової інформації, доступних для громадян. Крім того, в ситуації великої концентрації медіа 
здатність формувати або впливати на громадську думку або вибір громадян може належати 
одному або лише декільком дійовим особам. Зловживання таким повноваженням може мати 
серйозні наслідки для політичного плюралізму та демократичних процесів.  В новій медійній 
екосистемі деякі дійові особи  вже розробили послуги або програми, які вивели їх на домінуючі 
позиції на національному та навіть глобальному рівні. Навіть за відсутності свідчення зловжи-
вань така домінуюча позиція може крити в собі потенційний ризик.  

80. Моніторинг тенденцій та концентрації в медійній екосистемі дозволить компетентним 
органам іти в ногу з розвитком та оцінювати ризики. З огляду на гарантування повної прозорості 
питань володіння медіа можуть вимагатися регуляторні заходи. Це допоможе визначатися з 
відповідними запобіжними або правовими механізмами у встановленому порядку  з огляду на 
характеристику ринку кожного з медіа з метою недопущення таких рівнів концентрації медіа, 
які можуть становити загрозу для демократії або ролі медіа в демократичних процесах.

81. Суспільні медіа посідають чільне місце в Європейській моделі у співіснуванні з держав-
ними, комерційними та комунальними медіа. Вони мають витримувати високі професійні стан-
дарти і в ідеалі долучати громадян у свої структури врядування. Їх задача має полягати в забез-
печенні універсальної доставки, якості, достовірного та різноманітного контенту та політичного 
плюралізму в медіа. Достатньо оснащені та фінансовані суспільні медіа, наділені справжньою 
редакційною незалежністю та інституційною самостійністю, мають створити противагу ризикові 
зловживань своєю владою з боку медіа в ситуації великої концентрації медіа.

82. Таким чином, суспільним медіа слід посісти особливе місце в новій медійній екосистемі 
та мати відповідне оснащення, щоб забезпечити високоякісний та інноваційний контент та по-
слуги в цифровому середовищі, і слід мати змогу вдаватися до відповідних інструментів (напри-
клад, сприяння взаємодії та залученню).

83. Нова екосистема пропонує безпрецедентну можливість привносити різноманітність у 
врядування медіа – зокрема, з огляду на гендерно збалансовану  участь у виробництві, редак-
ційних процесах та розповсюдженні. Те саме стосується різних етнічних та релігійних груп. Це 
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буде ключовим чинником у забезпеченні збалансованого зображення та висвітлення подій у 
медіа й боротьби зі стереотипами  відносно усіх складових груп у суспільстві.

C. Обов’язки медіа
Показники
Редакційна відповідальність
Повага до гідності та приватного життя
Повага до презумпції невинуватості та справедливого суду 
Повага до прав на власність
Правові інструменти захисту для третіх осіб
84. Функція сторожі, а саме, пильна увага до публічних та політичних справ, питань при-

ватного або ділового порядку, вагомих для суспільства – це ще один плюс на користь широкої 
свободи медіа; однак, він урівноважується вимогою про ще уважніше ставлення до фактичних 
відомостей. Пильна увага має означати точне, глибинне, критичне висвітлення. Цей момент тре-
ба відрізняти від журналістської практики неналежного втручання та виставляння про людське 
око приватного та сімейного життя громадян, що є несумісним з основоположними правами. 
Медіа слід будь-що намагатися не підживлювати стереотипи стосовно представників окремих 
етнічних або релігійних груп або сексистські стереотипи. Представникам усіх груп слід пропо-
нувати можливість щось додати до контенту, висловити свою думку, пояснити своє розуміння 
фактів; медіа слід обміркувати у цьому відношенні підхід на упередження.

85. Право на повагу до честі та репутації особи має свої межі на теренах суспільного 
блага, але тут інформація має бути точною. Професіоналізм вимагає перевірки інформації на 
достовірність, але при цьому вимоги про повідомлення особі заздалегідь про намір поширити 
інформацію про неї немає. Потреба в точності постає не так гостро, коли йдеться про думку, 
коментар, розваги, які також допускають перебільшення. Однак, медіа слід розрізняти такі 
форми висловлювань від фактажу.

86. Вищезазначені вимоги слід зважувати в редакційній політиці та процесах, прийнятих 
відповідними медіа, зважаючи на їх потенційну аудиторію та наслідки, а також очікування гро-
мадськості у їх відношенні. Творцям медіа контенту, редакторам та постачальникам слід до-
тримуватися відповідних професійних стандартів включно з тими, що призначені для боротьби 
з дискримінацією, стереотипами, утвердження гендерної рівності. Їм слід особливо дбати про 
забезпечення етичного висвітлення питань меншин та жінок, також пов’язуючи меншини та жі-
нок з процесами створення, редакційними процесами та розповсюдженням. 

87. Медіа – нові чи ті, що склалися історично – в демократичному суспільстві відіграють 
важливу роль інформування загалу про кримінальні справи. У світлі редакційної відповідаль-
ності медіа слід бути обережними та не заважати здійсненню правосуддя, не перешкоджати ро-
боті суду, не ставити під загрозу приватне життя та безпеку усіх учасників та, зокрема, презумп-
цію невинуватості підозрюваного або обвинувачуваного. Окремо увагу слід приділити захисту 
гідності вразливих осіб, потерпілих, свідків, родичів учасників кримінального провадження. Це 
не має ставати на заваді наданню інформації в інтересах громадян.

88. В новій медійній екосистемі існує маса персональних відомостей та даних, он-лайнові 
простори колективного користування, створені з метою сприяння засобам масової інформації 
(або засобам масової інформації в сукупності). При організації, узагальненні та використанні 
такої інформації та даних слід поважати право людини на приватне та сімейне життя, захищене 
статтею 8 Європейської Конвенції з прав людини, також передбачене в положеннях Конвенції 
про захист осіб у зв’язку із застосуванням автоматизованої обробки персональних даних (ETS 
№ 108). Живучість контенту в цифрових середовищах та можливість його широкого поширення 
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й повторного використання закликає до особливої пильності та оперативної дії за необхідності 
з метою послаблення шкоди. Серед перших у порядку денному медіа, які працюють в новій еко-
системі, слід винести питання стандартів дотримання прав людини у зв’язку з профілюванням.

89. В новій екосистемі значні обсяги контенту використовуються або передаються повтор-
но. У цьому зв’язку медіа слід поважати права інтелектуальної власності  інших осіб. Не беручи 
до уваги приватне та колективно приватне володіння контентом включно з онлайновими про-
сторами колективного користування та іншими формами санкціонованого користування, слід 
приділити увагу методам застосування та повазі до цих прав у контексті сформованого кори-
стувачем або розміщеного контенту.

90. Ефективні внутрішні системи підзвітності медіа, які спираються на належні професій-
ні стандарти, часто виправдовують відсутність або применшують потребу в зовнішній від-
повідальності. Дійовим особам в новій екосистемі слід запроваджувати адекватні механізми 
розгляду скарг та намагатися пропонувати правові механізми захисту третім особам, які вва-
жають себе постраждалими від діяльності або послуг медіа  (наприклад, право на відповідь, 
виправлення, вибачення).

Показники
Ненависницькі висловлювання
Права дітей
Права жінок
Права меншин
91. Медіа слід утримуватися від передачі ненависницьких висловлювань та висловлювань 

іншого змісту, який підбурює до насильства або дискримінації на будь-яких підставах. Особлива 
увага необхідна з боку дійових осіб, які керують роботою онлайнових просторів колективного 
користування, покликаних сприяти засобам масової інформації (або засобам масової інформації 
в сукупності). Їм слід уважно ставитися до  застосування та реагування на висловлювання, спри-
чинені расистськими, ксенофобськими, антисемітичними, жінконенависницькими, сексистськи-
ми  (в тому числі відносно ЛГБТ) або іншими упередженнями. До дійових осіб у новій медійній 
екосистемі може висуватися вимога (законом) щодо повідомлення компетентним органам про 
погрози насильства кримінального характеру на расовому, етнічному, релігійному, гендерному 
або іншому ґрунті, які стали їм відомими.

92. З іншого боку, медіа можуть забезпечувати збалансований (позитивний) образ різно-
манітних груп у суспільстві та робити внесок у культуру толерантності й діалогу. Окрім як у ви-
падках, передбачених законодавством, та згідно з положеннями Європейської Конвенції прав 
людини, жодну групу у суспільстві не слід позбавляти можливості реалізовувати своє право на 
об’єднання, яке в новій медійній екосистемі включає онлайнове об’єднання.

93. Особливу увагу слід приділяти збереженню гідності, безпеки та приватного життя ді-
тей. Контент у зв’язку з ними може стати джерелом шкоди на теперішній час та в майбутньому. 
Тому  матеріали про дітей або створені дітьми, які ставлять під загрозу їх гідність, безпеку чи 
приватне життя або іншим чином роблять їх вразливими на сьогоднішній день або на пізніших 
етапах їх життя, не повинні знаходитися в системі протягом тривалого часу або перебувати в 
режимі постійного доступу.

94. Ризик завдання шкоди може виходити з широкого діапазону контенту та поведінки. 
Контент, призначений лише для дорослих, повинен чітко визначатися та бути недоступним для 
дітей. Захист дітей не має ставати на шляху їх свободи висловлювання та права на пошук та 
отримання інформації. Медіа можуть долучатися до створення безпечного простору (обнесені 
стіною сади) та інших інструментів доступу до вебсайтів та контенту для дітей, розробки та до-
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бровільного використання ярликів та знаків довіри, навчання дітей, батьків, освітян в напрямку 
кращого розуміння та вміння працювати з таким контентом та знання поведінки, яка криє в собі 
ризик завдання шкоди.

95. Онлайнові простори колективного користування в новій медійній екосистемі, програми 
відстеження та навіть пошукові механізми й технологія профілювання можуть сприяти домаган-
ням, чіплянням, залякуванням та переслідуванню. Жінки часто потерпають від таких форм не-
правомірного поводження , які можуть призводити до фізичного (та й сексуального) жорстокого 
поводження та насильства, а це вже – неприйнятні прояви нерівності. Слід також приділяти 
увагу можливому зловмисному використанню технологій відносно представників меншин. 

96. У вищезгаданих випадках реагування залежатиме від даних обставин включно з ха-
рактером та сферою даної діяльності або послуги та власними редакційними процесами даної 
дійової особи. В зваженому підході слід обміркувати можливості відповідних дійових осіб  (на-
приклад, тих, хто керує роботою онлайнових просторів колективного користування, пропонує 
програми відстеження, пошукові механізми або програми та технологію профілювання) боротися 
з відповідними ризиками або їх зменшувати. Відповідні зацікавлені сторони можна заохочувати 
до того, щоб вони разом вивчали можливості реального вилучення або видалення контенту, 
його слідів (файлів реєстрації, записів та обробки) протягом помірковано стислого періоду часу 
у відповідних випадках такою мірою, щоб це не суперечило основоположному праву на свободу 
висловлювань. Більші технічні спроможності несуть з собою більшу відповідальність. Саморе-
гулювання може успішно доповнюватися розбудовою потенціалу (наприклад, міжкультурних 
компетенцій) та обміном передовим досвідом або практикою коригування, які напрацьовуються 
в секторах діяльності нових медіа.  

Показники
Реклама
97. Свобода висловлювань також поширюється на комерційну та політичну рекламу, 

телепродажі та спонсорство. Обмеження в цьому відношенні допускаються лише в межах 
умов, передбачених у статті 10 Європейської Конвенції про прав людини. Такі обмеження 
можуть бути необхідними для захисту споживачів, неповнолітніх, охорони здоров’я або де-
мократичних процесів.

98. В новій медійній екосистемі потенціал образливої, настирливої, потаємної реклами 
набагато більший, ніж будь-коли. Це закликає до збільшення відповідальності дійових осіб 
медіа. Це може закликати до саморегулювання, спів регулювання, а в певних випадках – і до 
регламентування.  




