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КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ 
про офіційне тлумачення окремих положень ст. 50 та ст. 52 Закону України <<ІІро 

авторське право та суміжні права» 

Керуючись п. 2 ст. 150 Конституції України, п. 4 ст. 13, 42, 43 Закону України «Про 
Конституційний Суд України»,-

Просимо Конституційний Суд України: 

Надати офіційне тлумачення окремих положень ст.50 та ст.52 Закону України «Про 

авторське право та суміжні права» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, 
ст.64) від 23 грудня 1993 року N 3792-ХП зі змінами та доповненнями, щодо роз'яснень 
підстав для судового захисту порушеного авторського та (або) суміжного права, а також 

стягнення окремої компенсації за порушення кожного майнового авторського та 

суміжного права. А саме: 

Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав. 

Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового 

захисту, є: 

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів 
авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх 
майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням передбачених 
статтями ~1-25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав; 

( ... ). 

Стаття 52. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав 

1. За захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського 
права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших 

органів відповідно до їх компетенції. 



При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, 

передбачених статrею 50 цього Закону, недотриманні передбачених договором умов 
використання творів і (або) об'єктів суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних 
прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів 

про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів 

авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і 
майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права 

і (або) суміжних прав мають право: 

(" .); 

г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену 

вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним 

авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій; 

( ... ). 

Предмет необхідного тлумачення: 

1. Чи може бути підставою окремого судового захисту порушення кожного 

окремого майнового права суб'єкта авторського права на один об'єкт 

авторського права? 

2. Чи може бути підставою окремого ·судового захисту порушення кожного 

окремого майнового права суб'єкта суміжних прав на один об'єкт суміжних 

прав? 

З. Чи підлягає окрема виплата компенсацn за порушення кожного окремого 

порушеного майнового права суб'єкта авторського та (або) суміжного права на 

один об'єкт авторського та (або) суміжного права? 

4. Чи підлягає стягненню компенсація за порушення кожного окремого майнового 
права суб'єкта авторського та (або) суміжного права щодо кожного окремого 

об'єкту авторського та (або) суміжного права, в рамках одного судового 

провадження про стягнення компенсації за порушення авторського та (або) 

суміжного права? 

Офіційне тлумачення окремих положень ст. 50 та ст. 52 Закону України «Про 
авторське право та суміжні права» є необхідним у зв'язку із неоднозначним застосуванням 

даних норм судами України. 

Так, при вирішенні однієї справи суд задовольняє позовні вимоги повніс110: 

Рішенням Господарського суду м. по справі № від 13.07.2015 
задоволено позовні вимоги та стягнуто окремі компенсації за кожне порушення 

майнового авторського права, а саме на публічне сповіщення в ефір та публічне 

сповіщення в Інтернеті. 

Іншим же рішенням, по аналогічній справі, позовні вимоги задовольняються частково: 

Рішенням Господарського суду м. по справі №· від 30.06.2015 
позовні вимоги задоволені частково, стягнуто 1 О мінімальних заробітних плат за 



порушення авторського права. Хоча в рамках даної справи було встановлено факт 

незаконного використан:Ня восьми творів (кожен з яких складається, щонайменше, з 
двох об'єктів авторського права та одного об'єкту суміжного права) на потужностях 
двох інтернет-ресурсів. Таким чином, навіть без урахування кількості майнових прав 

суб' єктів авторського та суміжного права, які були порушені, судом при винесені 
рішення не було враховано ні кількості різних об'єктів авторського права, а ні 

окремих способів порушення та один мінімальний розмір компенсації було стягнуто 

за незаконне використання восьми об'єктів авторського права двома способами. 

Вказана вище неоднаковість застосування норм права негативно впливають на 

відновлення порушеного права суб'єкта авторського та (або) суміжного права, з урахуванням 

чого суб'єкти авторського права та (або) суміжних права в повній мірі не отримують 
належної компенсації за порушення майнових прав. 

Згідно окремих положень ст.54 Конституції України - громадянам гарантується 

свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної 

власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку 
з різними видами інтелектуальної діяльності. . 

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, 

встановленими законом. 

Таким чином, беручи до уваги вказане вище, офіційне тлумачення окремих положень 

ст. 50 та ст. 52 Закону України «Про авторське право та суміжні права» є крайнє необхідним 
у зв'язку із неоднозначним застосуванням вказаних норм судами, що, в свою чергу, 

призводИть до порушення Конституційних пр·аВ особи, передбачених ст. 54 Конституції 
України. 

Додатки: 

Копія Рішення Господарського суду м. по справі № 

Копія Рішення Господарського суду м. по справі № 

Копія витягів зі Статуту ТОВ «Юніверс Медіа Корпорейшн»; 

від 13.07.2015; 
від 30.06.2015; 

Копія Витягу з ЄдИного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

підприємців та громадських формувань на ТОВ «Юніверс Медіа Корпорейшн». 
осіб-

Директор 

ТОВ ~<ІОніверс Медіа Корпорейmю) Ясінська П.В. 




