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ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРАВА
Законом України «Про інформацію» визначено, що порушення законодавства України про
інформацію тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або
кримінальну відповідальність (ст. 27).
Статтею 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що
відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть
особи, винні у вчиненні порушень: ненадання відповіді на запит; ненадання інформації на
запит; безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; не оприлюднення
інформації; надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
несвоєчасне надання інформації; необґрунтоване віднесення інформації до інформації з
обмеженим доступом; нездійснення реєстрації документів; навмисне приховування або
знищення інформації чи документів. Дані порушення є підставою для притягнення до
дисциплінарної відповідальності державних службовців.
Також за вищезазначені порушення відповідальну фізичну особу - державного службовця
може бути притягнуто до адміністративної відповідальності – відповідно до статті 212-3
«Порушення права на інформацію та права на звернення» Кодексу про адміністративні
правопорушення України, якою передбачено штрафи від 25 до 50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (на 01.01.2015 р. на рівні 50% податкової соціальної пільги – 609
грн. , відповідно 15225 – 30450 грн.); за повторне порушення цієї статті – від 60 до 80
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на 01.01.2015 р. – 36540 – 48720 грн.) або
громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин.
Цивільно-правова відповідальність – настає, коли фізична особа безпосередньо є
розпорядником інформації (суб’єкт господарювання – розпорядник публічної інформації
відповідно до ст. 13 Закону).
Кримінальна відповідальність за порушення Закону прямо не передбачена, оскільки
рівень суспільної небезпеки такого правопорушення не завжди є достатнім для
кримінального покарання. Водночас Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за
окремі випадки порушення права на інформацію, коли це пов’язано із загрозою життю чи
здоров’ю людей. Наприклад, за статтею 238 Кримінального кодексу України
відповідальність настає за приховування або перекручення відомостей про екологічний стан,
що негативно впливає на здоров’я людей, або захворюваність населення в районах з
підвищеною екологічною небезпекою.
Частина друга статті 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» закріплює
право на компенсацію матеріальної (майнової) та моральної (немайнової) шкоди шляхом
притягнення розпорядника інформації до цивільно-правової відповідальності.
Отже, неухильне дотримання чинного законодавства в сфері інформаційного права
гарантується державою шляхом встановлення юридичної відповідальності, а саме:
дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної, кримінальної.
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