
Кременецький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги

Захист  інтересів  фізичної особи при проведенні  фото-, кіно-,
теле- та  відеозйомок.

Роблячи  фото- чи відеозйомку  з   друзями  чи  знайомими та публікуючи  ці
матеріали в   соціальних  мережах без їх  згоди, часто ми навіть не задумуємось,  що
порушуємо при цьому їхправа на індивідуальність,  на особисте життя, на повагу  до
гідності та честі, на недоторканість ділової репутації. 

 

Так,  відповідно  до  статті 307 Цивільного кодексу Українифізична особа може бути
знята на фото-,  кіно-,  теле-  чи відеоплівку лише за  її  згодою, яка  може виражатись як у
письмовій так і в усній формі, в залежності від обставин, при яких провадиться відповідна
зйомка.

Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається,тобто
фізична особа вважається такою, що погодилась на зйомку, аж поки вона не висловить своє
заперечення  проти  цього,  якщо  зйомки  проводяться  відкрито  на  вулиці,  на  зборах,
конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.У випадку, коли є заперечення
щодо такої фіксації, то зйомка повинна бути припинена, а моменти з її участю вилучені. І при
цьому  зовсім  не  важливо,  чи  ця  зйомка  проводилась  відкрито,  чи  методом  «прихованої
камери».



Фізична особа, яка погодилася на знімання 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  запису,  відшкодовуються  цією  фізичною
особою.

Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без
згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом, так  згідноп.9 ст.1
Закону України «Про національну поліцію» передбачено, що поліція може застосовувати,
як один із  превентивних заходів,  -  технічні  прилади і  технічні засоби, що мають функції
фото-  і  кінозйомки,  відеозапису,  засобів  фото-  і  кінозйомки,  відеозапису. 
Згідно ст. 40 Закону України «Про національну поліцію» поліція для забезпечення публічної
безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах,
монтувати/розміщувати  по  зовнішньому  периметру  доріг  і  будівель  автоматичну  фото-  і
відеотехніку,  а  також  використовувати  інформацію,  отриману  із  автоматичної  фото-  і
відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою:

 попередження,  виявлення  або  фіксування  правопорушення,  охорони  громадської
безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб;

 забезпечення дотримання правил дорожнього руху.
Інформація  про  змонтовану/розміщену  автоматичну  фототехніку  і  відеотехніку

повинна бути розміщена на видному місці.
Також,оперативні підрозділи для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності

при  наявності  передбачених  ст.6  Закону  України  «Про  оперативно-розшукову  діяльність»
підстав  мають  право  здійснювати  візуальне  спостереження  в  громадських  місцях  із
застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки (п.11 ч.  І  ст.8 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність»).

Щодо   публічного   показу   фотографій,  інших художніх творів,  на  яких  зображено
фізичну особу, то вони  можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за
згодою цієї особи, а в разі її смерті - за згодоюїхніх дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, -
батьків, братів та сестер.

Згода, яку дала фізична особа, зображена на фотографії, іншому художньому творі, може
бути після її смерті відкликана особами, визначеними  вище особами.   Витрати особи, яка
здійснювала  публічний  показ,  відтворення  чи  розповсюдження  фотографії,  іншого
художнього твору, відшкодовуються цими особами. 

У разі якщо  фізична особа позувала авторові за плату, фотографія, інший художній твір
може бути публічно показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди.Фізична особа,
яка позувала авторові фотографії, іншого художнього твору за плату, а після її смерті - її діти
та вдова (вдівець), батьки, брати та сестри можуть вимагати припинення публічного показу,
відтворення  чи  розповсюдження  фотографії,  іншого  художнього  твору  за  умови
відшкодування автору або іншій особі пов'язаних із цим збитків.

Без дозволу  особи, яка  зображена на  фотографії  можливе  розповсюдження лише
задля  захисту її інтересів чи інтересів інших осіб. 
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