
Додаток 

до рішення Національної ради  

29.07.2010 № 1125 

 

Зауваження 

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України  

„Про захист суспільної моралі” 

                     

  Підготовлений  Національною експертною комісією України з питань 

захисту суспільної моралі проект Закону України  „Про внесення змін до 

Закону України „Про захист суспільної моралі” містить неузгодженості із  

Конституцією України та чинним законодавством України у сфері телебачення 

і радіомовлення. 

 Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 

захист суспільної моралі” може бути погоджено Національною радою з 

урахуванням наступних зауважень. 

  

Стаття 1. Визначення  основних термінів і понять. 

 

  Деякі терміни і поняття, що визначені в проекті Закону і стосуються 

продукції, що завдає шкоди суспільній моралі - еротичного та порнографічного 

характеру, демонстрація насилля, жорстокості та продукція, що пропагує 

національну, расову та релігійну ворожнечу мають визначення у 

Кримінальному кодексі України. 

 Зокрема, Кримінальний кодекс предбачає кримінальну відповідальність 

за ознаками таких злочинів, як „Ввезення, виготовлення або 

розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості”, 

„Ввезення, виготовлення збут і розповсюдження порнографічних 

предметів”, інших злочинів проти волі, честі та гідності особи (Ст. ст. 297, 299-

301).   

 Крім того, неприйнятним, з огляду на  норми Кримінального кодексу 

України є визначення в законопроекті таких термінів і понять, як продукція, що 

пропагує національну, расову та релігійну ворожнечу, ксенофобія, 

антисемітизм, українофобія, расизм. Статтею 161 КК України – Порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності 

або ставлення до релігії,  визначені санкції за вчинення таких дій. 

    Недоцільним є внесення таких термінів і з огляду на прямі  норми 

Конституції України (ст.ст. 21-22, 24), які визначають рівність усіх  громадян в 

правах та перед законом, не допускають привілеїв чи обмежень за будь-якими 

ознаками, в тому числі і за ознаками раси, кольору шкіри, етнічного та 

соціального походження. 
  

 Стаття 4. Принципи захисту суспільної моралі. 
 

  Визначені законопроектом  принципи захисту суспільної моралі є   

загальними принципами у демократичному суспільстві, які визначені 

Конституцією України, іншими законами та нормами міжнародного права.  
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 Стаття 5. Право на інформаційний простір, вільний від матеріалів, 

що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному та морально-

психологічному стану людини. 

 

 Абзац 1. Кожна людина, яка проживає або тимчасово перебуває на 

території України, має право на інформаційний простір, вільний від матеріалів, 

що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному та морально-

психологічному стану. Це право забезпечується: 

  

Абзац п’ятий  - встановленням заборони обігу продукції та показу  

видовищних заходів, що  завдають шкоди суспільній моралі.  
 

Зауваження. Зазначена норма суперечить нормі визначеній абз.5 ст.5, 

оскільки заборонити обіг  продукції без цензури самої продукції неможливо. 

 

Стаття 8. Суб’єкти державного регулювання у сфері захисту 

суспільної моралі. 

 

Частина 4. З метою забезпечення захисту суспільства від негативного 

впливу продукції, що обмежена або заборонена до обігу цим Законом, 

здійснення заходів щодо утвердження моральності у суспільстві 

створюється Національна комісія України з питань захисту суспільної 

моралі – спеціальний колегіальний державний орган. 
 

Зауваження. Зазначена норма прямо суперечить ст. 1 та ч.8 ст.13 

Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, частині 3 ст. 7  та частині 1 ст.70 Закону України „Про  

телебачення і радіомовлення”.  

 

Стаття 10. Заборона обігу продукції, що завдає шкоди  суспільній 

моралі.  Частина 2  „…припинення випуску друкованого засобу масової 

інформації, що розповсюджується з порушенням вимог, передбачених цим 

Законом, а також заборона обігу фото-, аудіо-, кіно-, відеопродукції, 

телевізійних та радіопрограм (передач) компютерних та відеоігор, 

мобільного контенту, видавничої продукції, реклами, інформаційних 

матеріалів, показу видовищних заходів, що завдають шкоди суспільній 

моралі, здійснюється за рішенням суду…”.  
Зауваження. Процедура звернення до суду, порядок оскарження судових  

рішень та набрання законної сили рішеннями, ухвалами і постановами суду 

визначена чинним  процесуальним законодавством  України.  

  Стаття 11. Попередження розміщення та поширення в  

телекомунікаційних мережах інформації, що завдає шкоди суспільній 

моралі. 
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Частина 1 „… оператори та провайдери телекомунікацій, що надають 

послуги з розміщення, зберігання та доступу до електронних 

інформаційних ресурсів (веб-сайтів), а також послуги доступу до мережі 

Інтернет, зобов’язані: 

пункт другий „…вживати невідкладних  (протягом доби з моменту 

отримання рішення Національної комісії України з питань захисту 

суспільної моралі) заходів щодо обмеження вільного доступу до 

електронних інформаційних ресурсів (їх частин), визначених 

Національною комісією України з питань захисту суспільної моралі ….”. 

 

Зауваження. Зазначена норма містить занадто категоричну форму 

щодо термінів і механізму блокування доступу до електронних інформаційних 

ресурсів та суперечить ч.1 ст. 70 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”. 

 

Частина 1 пункт третій „… на підставі рішення суду обмежувати 

доступ своїх абонентів до ресурсів, через які  здійснюється розповсюдження 

інформації,   що завдає шкоди суспільній моралі, в тому числі дитячої 

порнографії”. 

 

Зауваження. З набранням законної сили судове рішення  є обов’язковим 

до виконання всіма громадянами, органами влади, посадовими особами 

установ, організацій і підприємств, і в тому числі, провайдерами  програмної 

послуги, які є суб’єктами господарювання на підставі ліцензії Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення. 

Крім того, зазначена стаття не визначає провайдерів програмної 

послуги, як суб’єктів господарювання, які надають абонентам можливість 

перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм 

ресурси багатоканальних телемереж.  

 

  Стаття 16.  Державний контроль (нагляд) у сфері захисту суспільної 

моралі. 

 

Частина 1 ст. 16. Державний контроль за додержанням вимог цього 

Закону та чинного законодавства  у сфері захисту суспільної моралі, а 

також за обігом продукції сексуального чи еротичного характеру, 

проведенням видовищних заходів еротичного характеру здійснює 

Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі. 

 

Зауваження.  Зазначена норма прямо суперечить ч.8 ст.13 Закону 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”  та ч.1 ст.70 Закону України „Про  телебачення і 

радіомовлення”.  

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, як 

єдиний орган державного регулювання у сфері телерадіомовлення (ч.3.ст.7 
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Закону України „Про  телебачення і радіомовлення”) наділена повноваженнями 

„контролю та нагляду за дотриманням законодавства 

телерадіорганізаціями і  провайдерами програмної послуги, здійснює 

контроль за дотриманням та забезпечує виконання вимог” (ст.70 Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення"), в тому числі,  і за дотриманням 

законодавства про захист суспільної моралі. 

 

Стаття 18.   Моніторинг    у сфері захисту суспільної моралі 
 

Частина 2 ст. 18. Моніторинг у сфері захисту суспільної моралі 

здійснює Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі.  

 

Зауваження.  Зазначена норма прямо суперечить абз.11 ст.13  Закону 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, відповідно до якої офіційний моніторинг телерадіопрограм 

належить до наглядових повноважень Національної ради. 

 

Стаття 20.  Єкспертна діяльність у сфері захисту суспільної моралі 

 

Частина 2 ст. 20. Експертиза проводиться на будь-якому етапі обігу  

продукції та  показу видовищних заходів за ініціативою Національної 

комісії України з питань захисту суспільної моралі, органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій і є 

підставою для прийняття Національною  комісією України з питань 

захисту суспільної моралі рішення про відповідність досліджуваної 

продукції і (або) видовищних заходів вимогам чинного законодавства та 

можливість їх обігу на території України.  
 

Зауваження. До зазначеної норми законопроекту, яка визначає суб’єктів, 

за ініціативою яких проводиться експертиза, слід було б внести і Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення. 
 

  
Начальник юридичного управління                               /підпис/                    М. Пушкаренко 

 

Директор департаменту контрольно- 

аналітичної роботи                                                             /підпис/               В. Сокур 
 

Згідно з оригіналом. 

Головний спеціаліст Т. Гончаренко 

 
 

 

 


