Як правомірно використовувати зображення та фото?

В інформаційномусуспільстві часто виникає потреба у
використанніграфічнихзображень: у презентаціях, для банерів, обкладинокдисків,
упаковок
з
іграшкамиабо
для
дизайну
веб-сайтів.
При
цьомуздебільшогозадіюютьфотознімкиабозображення не власного авторства, а
створенітворчоюпрацеютретіх осіб.
ФахівціКропивницькогомісцевого
центру
з
надання
БВПД
роз’яснюють аспектиавторськогозаконодавства.
Згідно зістаттеюБернськоїконвенції про охорону літературних і художніхтворів, статтею
8 Закону України «Про авторські права та суміжні права» і статтею 433 Цивільного кодексу
України фотографічні твори охороняються як об'єктиавторського права. Причому
факт публікації, завершеності, призначенняабо жанру фото не впливає на обсяг правової
охорони.
Для
будь-якоговикористання
фото
(за
виняткомокремихвипадківвільноговикористаннятворів)
потрібно
отриматизгодувласникаавторських прав з одночасноювиплатоюйомуавторськоївинагороди.
Але, навіть, якщо такевикористанняпідпадає під випадкивільного, Закон зобов’язуєвказувати
ім’я автора й джерело такого запозичення.

Тому, якщо просто знайти в Інтернеті картинку, яка сподобалася, і використовувати без
згоди автора твору, то можнаопинитися в статусіправопорушника й одержатипретензію від
автора з вимогоювиплатитикомпенсацію за такепорушення.
Однак, у цьомувипадку не слідзабувати й про можливість зловживання з
боку «нібито автора» і привласнення ним такого статусу, не будучи насправді автором

твору. Законодавствомвстановлено, що за відсутності доказівпротилежного автором
творувважається особа, зазначена на оригіналіабопримірникутвору (презумпція авторства).
Така правова категорія, як «презумпція авторства» виявляється вельми спірною на практиці, і
дуже часто суди по-різномуїїтрактують: наприклад, не вимагають від автора доводитисвоє
авторство на твір («автор, доки не доведено зворотне») або, навпаки, відмовляють у позові
через відсутністьдоказів такого авторства.
Отже,
щоб
уникнутивиплатикомпенсації,
судового
процесу
та
в
майбутньомунегативноїрепутації, необхідно:
– упевнитися, що «нібито автор» насправді створив зображення: запитати в
ньогодозволупосилання на веб-ресурс, де розміщенозображення; перевіритиоригінал самого
зображення на предмет зазначення на ньомуінформації про автора;
–
надати
«нібитоавторові» документальніпідтвердження
правового
використаннязображення, якщо такі є (договіравторськогозамовлення, ліцензійнийдоговір,
посилання на вільнубібліотеку, з якоїзапозиченовикористанезображення);
– не використовуватизображення та фото без законних на те підстав, особливо в
комерційнихцілях;
– використовуватизображення й фото з вільних і безкоштовнихбібліотек;
– пам’ятати (абодослідитипитання) про авторське право та вільніпублічніліцензії;
– посилатися на автора й джерелозапозичення, якщо використанняпідпадає під вільне;
– творитивласніоб’єктиавторського права.
У випадку, якщо сторонніми особами використанофотографічнийтвір без дозволу
(письмового), без посилання на автора – це є порушенняммайновогоавторського права. І
якщо в судідоказувати авторство, а такожйогопорушення, відповідно до Закону України
«Про авторські права та суміжні права», законодавецьпередбачив право на
грошовукомпенсацію
за
неправомірневикористаннятвору
у
розмірі
10
мінімальнихзаробітних плат. Цим законом встановленорозміркомпенсації на рівні від 10 до
50 000 мінімальнихзаробітних плат. Проте, в залежності від різнихобставинсправи, виду

дійопонента, їхсистематичність та розміркоштів, які вінотримував від реалізації
аборекламифотографічноготвору
–
можнаговорити
як
про
збільшеннярозміругрошовоїкомпенсації, так і за іншіспособизахистуавторських прав.
При
використаннітворубезпосередньо
на
сайті,
коли
вінстаєдоступнимнеобмеженому колу відвідувачів сайту, твірвжезнаходиться в
пам’ятікомп’ютераабо на сервері, якийздійснюєнадання доступу до ньогоінших осіб. При
цьомукористувачданогокомп’ютерабільше
не
створюєдодатковихпримірниківтвору.
Завантаженнякопійтворівабофонограм
не
є
порушеннямавторського
права,
оскількивідповідно до статті 25 Закону України «Про авторські права та суміжні права»
такезавантаженнядопускається без згоди автора і без виплатийомувинагороди, якщо
воноздійснюєтьсявиключно в особистихціляхабо для кола сім'ї, а твір було
ранішеправомірнорозкрито.
Однак,
такевільневикористанняавторськоготвору
не
стосується таких об’єктів як комп’ютерніпрограми, а також не поширюється на
репродукування книг, нотнихтекстів і об’єктівобразотворчогомистецтва.
У разінеобхідності отримання додатковоїінформації, а такожзахисту прав у суді,
можназвернутись
до Кропивницькогомісцевого
центру
з
наданнябезоплатноївторинної правової допомоги за адресою: м. Кропивницький,
вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 64/53, тел. (095)87-662-33, (0522) 3208-24.

