
Захист авторських прав 

згідно з D M C A 



Виводить за межі правового поля не тільки безпосереднє порушення авторських прав шляхом 
копіювання, але і виробництво і розповсюдження технологій, що дозволяють обходити 
технічні засоби захисту авторських прав. Акт посилює відповідальність за порушення 
авторських прав в Інтернеті, в той же час захищаючи провайдерів від відповідальності за дії 
користувачів (“safe harbor”). 

Що таке “DMCA”? 
«Закон про авторське право в цифрову епоху» – закон 1998 року, що доповнює законодавство 
США в галузі авторського права директивами, які враховують «сучасні» технічні досягнення в 
області копіювання та розповсюдження інформації.  



Як працює DMCA? 



Як працює DMCA? 

Чи дотримано усіх 
обов’язкових 
реквізитів та 
тверджень у скарзі 
про порушення 
авторських прав?  

Прохання 
виправити скаргу 

Видалення контенту 
із сайту 



Як працює DMCA? 

• підпис власника авторських прав або уповноваженої особи; 
 
• ідентифікація робіт, права на які порушено (наприклад, 

назви творів і URL-адреси, де вони розміщені в Інтернеті);  
 
• ідентифікація матеріалів, які порушують авторські права, і 

доступ до яких має бути заблокований (наприклад, назви 
творів і URL-адреси, де вони розміщені на сайті, якому 
направляється скарга); 

 
• контакти для зворотного зв’язку зі скаржником (наприклад, 

адреса, номер телефону, адреса електронної пошти); 

Обов’язкові реквізити та твердження, що має містити скарга: 



Як працює DMCA? 

• твердження про те, що використання матеріалів не 
дозволено: 
 

- “I have a good faith belief that use of the material in the manner 
complained of is not authorized by me, my agent, or the law” 

 
• твердження про те, що інформація у скарзі є точною:  

 
- “I swear that the information in the notification is accurate, and 
under penalty of perjury, I am authorized to act on behalf of the 
owner of an exclusive right that is allegedly infringed” 

 

Обов’язкові реквізити та твердження, що має містити скарга: 



Як працює DMCA? 

Чи можна оскаржити блокування доступу до контенту? 

Чи маєте ви право 
розповсюджувати 
контент?  

Просто забудьте 
про те, що доступ 
до чужого контенту 
заблоковано  

Подайте скаргу-
заперечення 



Як працює DMCA? 

• підпис особи, яка розмістила контент, доступ до якого було 
заблоковано; 

• ідентифікація матеріалів, доступ до яких було заблоковано 
(наприклад, назви творів і URL-адреси, де вони були розміщені 
на сайті, якому направляється скарга-заперечення); 

• твердження про те, що доступ до контенту було заблоковано в 
результаті помилки або невірної ідентифікації матеріалів:  
 

- “I swear under penalty of perjury that the subscriber has a good faith 
belief that the material was removed or disabled as a result of mistake 
or misidentification of the material to be removed or disabled”; 

 
• Контакти особи (адреса, номер телефону, адреса електронної 

пошти) та твердження про те, що особа погоджується на 
юрисдикцію будь-якого суду і готова бути відповідачем у разі, 
якщо початковий заявник звернеться до суду. 
 

Обов’язкові реквізити та твердження, що має містити скарга-заперечення: 



Як працює DMCA? 

Чи можна оскаржити блокування доступу до контенту? 

Чи подав початковий 
заявник до суду 
протягом 10 робочих 
днів?  

Доступ до контенту повинно бути 
розблоковано між 10 та 14 
робочими днями з моменту 
подання скарги-заперечення 

Беріть участь у судовому 
розгляді справи і доводьте 
свої права на контент 



“Safe harbor” 

• ресурсові безпосередньо не відомо про 
порушення авторських прав певним 
контентом (тобто, ресурс не контролює та не 
модерує контент, який на нього 
завантажують); 
 

• ресурс безпосередньо не отримує 
матеріальної вигоди від діяльності осіб із 
завантаження контенту, що порушує авторські 
права; 
 

• ресурс реагує на скарги правовласників та 
блокує доступ до контенту.  

Умови позбавлення ресурсів відповідальності: 



Наскільки DMCA ефективний? 
• Зловживання правом на подання скарги:  
- скарги від осіб, які не є правовласниками чи їх представниками; 
- Viacom засипав YouTube 100,000 скарг, провівши поверхневий 

пошук своїх шоу на сайті. 
 

• Зловживання правом на подання скарги-заперечення:  
- часто подається особами, які не мають реальних прав на 

заблоковані об’єкти, примушує справжніх авторів звертатися до 
суду. 
 

• За майже 15 років дії DMCA в США рівень піратства досі становить 
близько 20%, що в абсолютних цифрах набагато більше, ніж 
показник у 80% в Україні. 
 

• Створює «презумпцію винуватості». 
 

• Сприймається як «не ідеальний, але краще, ніж нічого». 



Зміни в закон «Про авторське право…» 

• В загальному процедура написання та реагування на скарги дуже схожа на процедуру 
по DMCA (при цьому зразки скарг будуть встановлені Державною службою 
інтелектуальної власності). 
 

• При цьому в Україні не визначено умови “safe harbor” (звільнення ресурсів від 
відповідальності), натомість прямо встановлюється адміністративна відповідальність 
посадових осіб сервісної служби та власника веб-сайту. 
 



Зміни в закон «Про авторське право…» 

Який сенс зараз приймати те, що вже майже 15 років не діє 
навіть в США? 



artem.afian@juscutum.com  

’

Контакти 

mailto:artem.afian@juscutum.com

