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ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ВІД СПАМУ 

 

В часи інформаційного суспільства важливим є не тільки забезпечити 

людині можливість вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати, 

але надати їй механізмів захисту від небажаної, негативної, навіть 

протизаконної чи аморальної за своїм змістом інформації. Однак розвиток 

технологій робить це завдання дедалі складнішим. Прикладом чого може 

слугувати і спам. 

Питання пов’язані із поширенням спам-повідомлень та їх цивільно-

правовими наслідками вже ставали предметом досліджень вітчизняних 

науковців, таких як, І. В. Жилінкової, Ю. В. Зоріни, В. Б. Наумова, 

О. В. Кохановської, О. М. Пастухова та інших. Однак особливості цивільно-

правового захисту особистих немайнових прав споживача від спаму 

залишились недослідженими. 

Завданнями даної роботи є встановити правову природу спаму та 

з’ясувати особливості цивільно-правового захисту особистих немайнових прав 

споживача від спаму. 

Насамперед слід визначитись із поняттям «спам». У найбільш загальному 

вигляді спам може розумітися як незапитуване повідомлення. У правничій 

літературі спам характеризується такими ознаками: 1) масовість розсилання 

повідомлень – має місце коли повідомлення розіслані значній кількості 

адресатів, або за одною адресою не однократно; 2) використання технологій 

електронної пошти або іншої технології швидкої доставки повідомлення; 

3) розсилання відбувається без вираженої волі чи згоди отримувача 

повідомлення; 4) зміст повідомлень може носити різний характер, в основному 

комерційний, некомерційний, еротичний та політичний; 5) фальсифікація 



електронної адреси відправника [1, с. 85–86]. Однак не усі з названих ознак 

можна віднести до істотних. 

Поняття «спам» на сьогодні отримало в законодавстві України. Так, в 

Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг [2] під спамом 

розуміється електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, які без 

попередньої згоди (замовлення) споживача умисно масово надсилаються на 

його адресу електронної пошти або кінцеве обладнання абонента, крім 

повідомлень оператора, провайдера щодо надання послуг. Варто відмітити, що 

попередня редакція відповідних правил по іншому визначала досліджуване 

поняття. А саме, спам – не замовлені попередньо споживачами електронні 

повідомлення, які або є масовими, або в яких не наведено достовірні відомості 

про повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи 

відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких споживач не може 

припинити шляхом інформування про це замовника чи відправника [3]. Одразу 

видно, що чинна редакція значно звужує обсяг поняття «спам», виключаючи з 

нього не тільки повідомлення оператора, провайдера щодо надання послуг, а 

також повідомлень, які не мають ознаки масовості, але при цьому не надають 

можливості належним чином ідентифікувати відправника чи замовника таких 

повідомлень, а також продовження надсилання повідомлень навіть після 

вимоги споживача про припинення їх надсилання. 

Виходячи із вказаних ознак можна визначити правову природу спаму. 

Спам як повідомлення є нічим іншим як інформацією, а тому повинен 

підпадати під дію правового режиму, встановленого законодавством України 

про інформацію. При цьому, спам слід відносити до так званого «забруднення 

Інтернету» (англійською «Internet pollution») тобто різновидом інформації 

нелегального змісту, яка розповсюджується посередництвом мережі Інтернет та 

може завдавати шкоди майну користувачів (наприклад, технічним засобам), 

правам та свободам осіб (наприклад, володільцям інформації з обмеженим 

доступом) тощо [4, с. 123]. А розсилання спаму слід визнати активним 

способом поширення інформації, на відмінну від пасивного – розміщення 



інформації на електронних сторінках, до яких споживач звертається 

самостійно [5, с. 228]. Таким чином спам може розглядатися як порушення 

інформаційних прав людини [6, с. 18]. 

Оскільки спам є достатньо новим соціальним явищем, яке виникло на 

зламі тисячоліть, його правове регулювання знаходиться на стадії становлення. 

У зв’язку із чим погоджуємось із висловленою в літературі думкою, що для 

захисту від спаму недостатньо дії лише принципів цивільного права, таких як 

добросовісність та недопускання зловживання суб’єктивними правами, 

оскільки за їх допомогою можна визнати протиправним тільки конкретне 

діяння в конкретних умовах [7, с. 25]. Тому необхідним є встановлення 

спеціальних правил масового поширення повідомлень та окремих заборон щодо 

надсилання спаму. При цьому, виходячи із закріплення інваріантності 

правового регулювання, ці відносини можуть підлягати індивідуальному 

(саморегулюванню) і нормативному (державному) регулюванню. Чинне 

цивільне законодавство в Україні з цього приводу характеризується 

фрагментарністю та недостатністю. Так, крім Правил надання та отримання 

телекомунікаційних послуг [2], заборони окремих видів комерційного спаму 

містяться в Законі України «Про захист прав споживачів» [8] та Законі України 

«Про рекламу» [9]. 

Тому з цього питання корисним буде досвід правового регулювання 

інших країн та міжнародних інституцій. Насамперед, як приклад, слід привести 

право США, оскільки воно одно з перших стикнулося з досліджуваною 

проблемою. Першою судовою справою, пов’язаною із спамом, між фізичною 

особою і компанією була справа Robert Arkow проти Compuserve в 1995 року, 

предметом спору якої було те, що Роберт Арков розсилав рекламні листи без 

запитів з боку одержувачів через Compuserve [10]. На сьогодні в США діє закон 

про контролювання поширення нелегальної порнографії та маркетингу 

(Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act або CAN-

SPAM Act), в якому забороняється агресивні та образливі комерційні 

електронні повідомлення, комерційні електронні повідомлення, що вводять в 



оману споживача, а також надсилання комерційних електронних повідомлень 

після вимоги споживача про припинення їх надсилання, однак в цілому не 

забороняє спам (якщо спам-повідомлення належним чином ідентифіковане як 

рекламне та містить вказівку на місцезнаходження відправника) [11]. 

Однак враховуючи транскордонний характер поширення інформації в 

мережі Інтернет, регулювання проблеми розсилання спаму на рівні 

національного законодавства є недостатньо. У рамках Європейського Союзу 

було зроблена кільки спроб правового вирішення проблем спам. Так, ст. 7 

Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові 

аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на 

внутрішньому ринку» [12] визначає правовий режим комерційних повідомлень, 

що надсилаються без згоди одержувача. Крім того, ст. 13 Директиви 

№ 2002/58/ЄС стосовно обробки персональних даних і захисту 

конфіденційності в сфері електронних засобів зв’язку [13] встановлює, що 

використання систем зв’язку автоматичного повторного виклику без людського 

втручання (пристрої автоматичного набору), факсимільних апаратів (факсів) 

або електронної пошти в цілях прямого маркетингу допускається тільки 

відносно абонентів або користувачів, що дали свою попередню згоду. Попри 

прогресивність положень даних директив вони не можуть бути застосовані до 

спам-повідомлень, що надходять з-за меж ЄС. Поряд з цим слід відмітити, що 

отримання небажаної інформації (спаму) може бути визнане Європейський Суд 

з прав людини як втручання в приватне життя [14]. Проблема спаму була також 

визнана на рівні Декларація принципів ООН «Побудова інформаційного 

суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті» [15]. 

Саморегулювання досліджуваних цивільних відносин слід розуміти як 

врегулювання зазначених відносин на власний розсуд безпосередньо їх 

учасниками (сторонами) в укладеному між ними договорі, норми (правила) 

якого можуть відступати від нормативних приписів, закріплених у відповідних 

актах цивільного законодавства та розрахованих на врегулювання саме таких 

відносин, крім випадків, передбачених законом або договором [16, с. 4]. Як 



приклад таких договорів можна привести договір хостингових послуг, за яким 

замовник зобов’язаний серед іншого не здійснювати масових розсилок 

кореспонденції рекламного й іншого характеру (спам), за винятком, якщо така 

розсилка ініційована самими одержувачами або здійснюється за їх 

попередньою згодою [17, с. 66]. Оскільки вказані договори, як правило, є 

договорами про приєднання, то важливою є така форма саморегулювання, як 

визначення самим постачальником телекомунікаційних послуг правил 

користування ними. До прикладу, під час користування поштою Gmail 

необхідно дотримуватися затвердженої програмної політики, відповідно до якої 

забороненими діями вважаються створення небажаної комерційної пошти 

(спаму) чи сприяння її розповсюдженню [18]. 

Зрозуміло, що про повну заборону масових електронних повідомлень 

мова йти не може, а тому необхідним є чітко визначити з їх числа спам-

повідомлення. Виходячи з названих вище доктринальних та легальних ознак 

спаму, слід визнати, що єдиною конститутивною його ознакою є відсутність 

згоди споживача на одержання такого повідомлення. На сьогодні вироблено два 

підходи щодо з’ясування згоди споживача на отримання комерційних 

електронних повідомлень. Перший з них застосовується в країнах-учасниць ЄС 

у формі так званого режиму «opt-in», запровадженого Директивою 

№ 2002/58/ЄС, відповідно до якого визнається протиправним надсилання 

електронних повідомлень без попередньої вираженої згоди адресата на таке 

отримання [13]. Даний режим є протилежним режиму «opt out», який 

застосовується у США та передбачає, що попередня згода адресата на 

надсилання йому повідомлень від конкретного відправника не вимагається, 

однак адресат повинен бути повідомлений про можливість та механізм його 

відмови від подальшого отримання подібних повідомлень [11]. Вважаємо, що 

перший підхід більше відповідає потребі захисту прав споживачів, а тому 

повинен бути імплементований у вітчизняне законодавство. У зв’язку з цим 

слід визнати, що проект Закону України «Про електронну комерцію» № 2306а 



від 17.06.2013 [19], який у ч. 3 ст. 10 пропонує закріпити режим «opt out» не 

відповідає європейським стандартам, а тому потребує відповідних правок. 

Згода споживача на отримання комерційних електронних повідомлень 

повинна розумітись як волевиявлення, виражене споживачем у будь-який 

спосіб, у тому числі вчинення ним дій, які можуть бути зафіксовані 

обладнанням оператора, провайдера (голосове, текстове повідомлення, 

використання сигналів тонового набору тощо). Це повинно тлумачитись таким 

чином, що навіть якщо електронна адреса споживача знаходиться на 

загальнодоступних джерелах, все одно це не дає підстав направляти йому 

масові комерційні повідомлення. При цьому доцільно закріпити норму, 

відповідно до якої визнати споживача, який передав свою електронну адресу 

суб’єкту підприємницької діяльності у зв’язку із придбанням товарів, робіт чи 

послуг останнього, таким що надав згоду на отримання комерційних 

повідомлень, які стосуються аналогічних товарів. Згода на отримання 

комерційних електронних повідомлень повинна характеризуватися як 

відклична. Тобто у випадку коли споживач попередньо надав згоду або 

вважається таким, що надав згоду на отримання комерційних повідомлень, 

йому повинен надаватися простий та безкоштовний механізм заперечувати 

проти наступного надсилання таких повідомлень. 

Відповідно до норм цивільного права спам слід розглядати як 

правопорушення, яке може мати місце як у відносних, так і абсолютних 

правовідносинах. В контексті відносних правовідносин як приклад можна 

привести договір про надання телекомунікаційних послуг. Так, відповідно до 

вже згадуваних вище Правил [2] споживачі за цим договором зобов’язані не 

замовляти, не пропонувати розсилання та не розповсюджувати спам, а 

оператори, провайдери зобов’язані не розповсюджувати спам. Встановлення 

факту розсилання споживачем спаму є підставою виникнення в оператора, 

провайдера права тимчасово припинити надання послуг з власної ініціативи на 

строк, визначений договором. При цьому, за час, протягом якого послуги не 

надавалися з вини абонента, абонентна плата нараховується в повному обсязі, 



якщо інше не передбачено договором. Крім того в договорі може бути 

передбачено стягнення неустойки у вигляді штрафу за розповсюдження спаму, 

що вже знаходить своє підтвердження в судовій практиці [20]. 

В межах абсолютних правовідносин спам перш за все виступає 

втручанням в особисте життя. Очевидно, що спам може бути дратівливим, 

небажаним, неприємним, і в деяких випадках, дуже агресивним (образливим) 

для його одержувача. Крім того, спам можуть отримувати не тільки дорослі, але 

й діти та інші вразливі верстви населення, допоки вони мають адресу 

електронної пошти. Спам на сьогодні стає всюдисущим, оскільки з’являється 

дома та на роботі, набуває різних форм: прибуває як текст в мобільні телефони; 

спричиняє самовільне завантаження контенту на робочий стіл; за допомогою 

спаму поширюють шкідливі програмні засоби, які можливо використати для 

несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж 

електрозв’язку з порушенням встановлених в них правил розмежування 

доступу, що може призвести до витоку, втрати, підробки, блокування 

інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації тощо. 

Тому з точки зору правової доктрини, спам є правопорушенням, що полягає у 

втручанні в приватне життя фізичної особи незалежно від того, де відбувається 

користування електронною поштою дома чи на роботі [21]. Таким чином спам, 

по-перше, сам по собі порушує недоторканість приватного життя, оскільки 

електронна адреса охоплюється змістом останнього, а від так і можливістю 

фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у цій сфері. 

По-друге, спам може містити інформацію, яка принижує честь і гідність 

одержувача (наприклад нав’язування товарів, робіт та послуг аморального або 

навіть протиправного характеру). По-третє, спам може бути використаний як 

спосіб поширення негативної неправдивої інформації та (або) конфіденційної 

інформації про третю особу. 

Важливо також відзначити, що витрати, пов’язані з розсиланням спаму 

майже повністю перекладені з відправника чи замовника на одержувача, який 



платить своєму постачальнику Інтернет послуг за доступ до мережі. Для 

відправника, відправити кожен спам коштує менше ніж 0,025 цента, для 

одержувача витрати взагалі будуть набагато вищі і стосовно часу, і щодо 

вартості. І звичайно, для тих небагатьох людей, хто дійсно (загадково) приймає 

пропозиції, які надійшли зі спамом, спам, не тільки питання вторгнення в 

особисте життя, але й спричиняє серйозні фінансові втрати в результаті 

шахрайства [21]. 

Принагідно відмітити, що спам є шкідливим не тільки для приватного 

інтересу окремого одержувача, але й, напевно навіть в більшій мірі, суспільного 

інтересу. Саме тому, законодавством встановлюється низка інших пов’язаних зі 

спамом заборон. Так, спам, відправлений чи замовлений суб’єктом 

підприємницького діяльності для просування своєї продукції серед споживачів, 

визнається відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 19 Закону України «Про захист прав 

споживачів» [8] агресивною та такою, що забороняється формою 

підприємницької практики шляхом здійснення постійних електронних 

повідомлень без згоди на це споживача. Також, згідно з ч. 6 ст. 22 Закону 

України «Про рекламу» [9] забороняються такий вид діяльності з рекламування 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших 

об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні 

напої та тютюнові вироби як надсилання повідомлень невизначеному колу осіб 

поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв’язку. Крім того, 

розсилання спам може визнаватися елементом складу злочину, передбаченого 

ст. 361 – 363-1 Кримінального кодексу України [23]. Більше того в Україні вже 

є практика, хоча і поодинока, визнання осіб винними у вчиненні вказаних 

злочинів та притягнення їх до кримінальної відповідальності [24]. 

Виходячи із сутності спаму як цивільного правопорушення, можливого 

спричинення ним негативних наслідків та стану законодавчого регулювання, 

слід визнати, що цивільно-правовий захист від спаму буде застосовуватись 

переважно в неюрисдикційній формі. Так, споживач в порядку самозахисту 

може використовувати спеціальне програмне забезпечення, яке фільтрує спам-



повідомлення. Механізм їх роботи передбачає ідентифікацію джерела 

надсилання спаму та наступного його блокування. Однак використання 

технічних засобів для боротьби зі спамом має свої недоліки. Так, наприклад, 

поширеними є випадки помилкового блокування ІР-адрес Інтернет-

провайдерів, яким належать сервери, за допомогою яких розсилається спам, а 

не ІР-адрес осіб, які його надсилають. Таке помилкове блокування спричинює 

значні збитки для Інтернет-провайдерів, оскільки обумовлює затримку в 

наданні послуг їх користувачам та вимагає додаткових ресурсів для поновлення 

нормальної роботи після блокування [4, с. 124]. Таким чином, захист за 

допомогою технічних засобів є недостатньо ефективним. 

Також законодавство надає споживачеві під час замовлення та/або 

отримання телекомунікаційних послуг право вимагати припинення оператором, 

провайдером надання послуг, які вони не замовляли, у тому числі розсилання 

електронних текстових, мультимедійних та голосових повідомлень, 

спаму (пп. 23 п. 35 Правил надання та отримання телекомунікаційних 

послуг [2]). Якщо спам надсилається третьою особою, то таку вимогу слід 

пред’явити до відправника або замовника такого повідомлення. Однак 

встановити їх не завжди видається можливим. Тому вважаємо, що споживач 

також може звернутися до оператора, провайдера з вимогою припинення 

надсилання спаму, коли відправник та (або) замовник таких повідомлень не 

відомі, або не реагують на заперечення споживача проти подальшого 

надсилання спам-повідомлень. 

Щодо юрисдикційних форм захисту, то вони можуть бути як судові, так і 

позасудові. Так, у разі, якщо надсилання спаму має ознаки нечесної 

підприємницької практики можна звернутися зі скаргою до відповідного 

управління у справах захисту прав споживачів. Також слід визнати, що 

споживач, який зазнав негативних наслідків від надсилання спаму і у зв’язку з 

цим має законний інтерес в припиненні або забороні подібних порушень, може 

почати судовий розгляд щодо таких порушень. Більше того, Європейський Суд 

з прав людини наголошує, що якщо споживач був переконаний в тому, що 



халатність могла бути віднесена на рахунок оператора, послуги від якого він 

отримує, він повинен мати право пред’явити позов про відшкодування збитків в 

порядку цивільного судочинства з приводу відсутності контролю і (або) 

ефективного захисту від розсилки небажаних електронних повідомлень [14]. 

Таким чином, доцільним є покласти на операторів, провайдерів активний 

обов’язок вживати привентивних та присікальних заходів щодо недопущення 

та припинення розсилання масових електронних повідомлень без згоди 

споживачів. 

Таким чином, на сьогодні законодавство України містить кілька заборон 

та надає низку можливостей захисту особистої немайнової сфери життя 

спожива від спаму. Однак таких заходів є явно недостатньо, а тому потрібно 

запровадити позитивне регулювання, в якому визначити правила розсилання 

масових електронних повідомлень та наслідки їх недотримання. Що, в свою 

чергу потребує подальших наукових досліджень. 
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