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Демократія неможлива без свободи. Свобо
да - це «душа» демократії, як передумова рів
ності. Це реальна можливість політичного са
мовизначення особи чи групи осіб, за рахунок 
їхньої активної участі в управлінні держави. 
Свобода реалізується через права людини, яка 
передбачає насамперед розвиток особистості 
[1, с.151]. Свобода вираження важлива не 
тільки для усвідомлення почуття власної гід
ності, але й для участі у політичному і громад
ському житті, визнання відповідальності й по
будови демократії [2, с.25]. В свою чергу, 
реалізація свободи вираження поглядів мож
лива тільки при демократичному режимі пра
вління, і сама можливість висловлювати свою 
думку вільно відрізняє демократичне суспільс
тво від тоталітарного [3, с. 165]. В Загальній 
Декларації прав людини [4], проголошеною 
ООН у 1948 році, свобода вираження поглядів 
була визнана однією з фундаментальних демо
кратичних цінностей, необхідних для мирного 
співіснування націй, в ст.19 проголошується: 
«Кожна людина має право на свободу переко
нань і на вільне їх вираження; це право перед
бачає свободу безперешкодно дотримуватися 
власних переконань і свободу шукати, одер
жувати та поширювати інформацію та ідеї 
будь-якими засобами і незалежно від держав
них кордонів». Свободі вираження поглядів 
було надано найвищого статусу в Загальній 
Декларації шляхом закріплення її в преамбулі 
як однієї з чотирьох невід'ємних свобод: «лю

ди матимуть свободу слова і переконань і бу
дуть вільні від страху та нестатків» [5, с.9]. 

Загальна Декларація була першим кроком 
до створення Міжнародного білля про права 
людини, роботу над яким було завершено у 
1966 році із введенням в дію двох основних 
міжнародних договорів з прав людини - Мі
жнародного пакту про громадянські та полі
тичні права (далі - МІН 1111) [6] та Міжнаро
дного пакту про економічні, соціальні та 
культурні права (далі - МПЕСКП) [7]. 

МИТНІЇ, як і Загальна Декларація, декларує 
право на свободу переконань і свободу їх ви
раження. Так у ст.19 МІ НІ Ш вказано: «Кожна 
людина має право безперешкодно дотримува
тися своїх поглядів. Кожна людина має право 
на вільне вираження свого погляду; це право 
включає свободу шукати, одержувати і поши
рювати будь-яку інформацію ті ідеї, незалежно 
від державних кордонів, усно, письмово чи за 
допомогою друку або художніх форм вира
ження чи іншими способами на свій вибір». 

Та ст.19 МПГПП не тільки стверджує абсо
лютне право безперешкодно дотримуватися 
своїх поглядів, але й визначає коло обставин, 
за яких свобода вираження поглядів може бу
ти обмежена: «Користування передбаченими 
правами накладає особливі обов'язки й особли
ву відповідальність. Воно може бути пов'язане 
з певними обмеженнями, які, однак, мають 
встановлюватися законом та бути необхідними: 
а) для поваги прав і репутації інших осіб; б) для 
охорони державної безпеки, громадського по
рядку, здоров'я чи моральності населення». 
Україна є стороною Міжнародного Пакту про 
громадянські та політичні права, і тому гро
мадські та державні інституції юридично зо
бов'язані дотримуватися положень МИТНІЇ. 

Судова практика й доктрина узгоджуються 
щодо того, що свобода вираження поглядів є 
невід'ємною гарантією незалежного функціо
нування демократії [8, с.421]. Досить важливе 
значення для розвитку свободи вираження має 
Європейська конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі - ЄКПЛ) [9], 
прийнята Радою Європи в листопаді 1950 р., 
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яка набула чинності в Україні з 11.09.1997 р. і 
правотворчість Європейського Суду з прав 
людини - головного міжнародного контролера 
з цих питань, загальновизнаного «творця» ста
ндартів визнання судочинства [10, с.543]. Га
рантія захисту свободи вираження міститься у 
ст.10 ЄКПЛ, яка встановлює, що право на сво
боду вираження поглядів включає свободу до
тримуватися своїх поглядів, одержувати і по
ширювати інформацію та ідеї без втручання 
держави і незалежно від кордонів. Зазначена 
стаття Конвенції не перешкоджає державам 
вимагати ліцензування діяльності радіо-, теле-
або кіно підприємств. Відповідно, ч.2 ст.10 
ЄКПЛ встановлює, що здійснення цих прав, 
пов'язане з обов'язками і відповідальністю, 
може бути предметом таких формальностей, 
умов, обмежень або покарання, які встанов
лені законом і необхідні в демократичному 
суспільстві в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадського 
порядку, з метою запобігання заворушенням 
або злочинам, для захисту здоров'я і моралі, 
для захисту репутації або прав інших людей, 
для запобігання розголошення інформації, 
одержаної конфіденційно, або для підтриман
ня авторитету і неупередженості правосуддя. 

Стаття 10 Конвенції закладає основи пра
вового регулювання свободи вираження пог
лядів шляхом проголошення свободи в пер
шій частині. Друга частина статті містить ряд 
обмежень (винятків з) сфери даної свободи. В 
статті вказується, що даного роду винятки є 
необхідними в демократичному суспільстві і 
можуть бути передбачені тільки законом. Та
кий підхід є еталоном для законодавчого ре
гулювання свободи масової інформації у всіх 
демократичних державах, оскільки не супере
чить правилу, суть якого в тому, що свобода 
не є безмежною, проте її обмеження повинні 
бути встановлені законодавчо. 

Загальна Декларація прав людини, Міжна
родний пакт про громадянські та політичні 
права, Європейська конвенція з прав людини 
складають фундамент міжнародно-правового 
регулювання свободи вираження поглядів. 

Зміст свободи думки і слова полягає в то
му, що ніхто не може заборонити дотримува
тися своїх думок, певним чином відображати 
об'єктивну дійсність у своїх уявленнях та пуб
лічно висловлювати ці матеріалізовані в мові 
відображення як погляди і переконання [11, 
с.86]. Актуальність гарантування та забезпе
чення свободи вираження поглядів зростає ві
дповідно до розвитку та активного впрова
дження технологій інформаційних комп'ю
терних мереж і, зокрема, технології мережі 
Інтернет у всі сфери життєдіяльності сучасно
го суспільства. Адже мережа Інтернет займає 
особливе місце серед сучасних методів розпо
всюдження інформації завдяки не тільки ши
роким охопленням аудиторії, обсягам інфор
мації, а й через можливість інтерактивного 
спілкування [2, с.25]. Інтернет як жодний із 
засобів масової інформації дає можливість ре
алізувати право вільно збирати, зберігати, ви
користовувати і поширювати інформацію. 

Але останні світові тенденції розвитку «ві
ртуальної» свободи слова вказують на наяв
ність для неї подвійної загрози - як з боку 
держав, які почали замислюватися над необ
хідністю встановлення правового регулюван
ня і контролю над кіберпростором, так і з бо
ку приватних структур - компаній-провай-
дерів, які, переслідуючи власні політичні, 
комерційні та інші інтереси, можуть обмежу
вати свободу слова [12, с.304]. З огляду на це, 
міжнародною спільнотою активно за останній 
час приймаються «галузеві» міжнародно-
правові акти, які безпосередньо і більш дета
льно регулюють питання реалізації свободи 
вираження поглядів в мережі Інтернет, а саме: 
Декларація Комітету міністрів про свободу 
спілкування в Інтернеті (28.05.2003 р.) [13]; 
Декларація Комітету Міністрів про права лю
дини та верховенство права в інформаційно
му суспільстві (13.05.2005 р.) [14]; Рекомен
дація Комітету Міністрів державам-членам 
(2007)16 про заходи щодо підвищення цінно
сті Інтернету як суспільної служби 
(07.11.2007 р.) [15]; Рекомендація Комітету 
Міністрів державам-членам (2008)6 про захо-
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ди з розвитку поваги до свободи вираження 
поглядів та інформації у зв'язку з Інтернет-
фільтрами (26.03.2008 р.) [16]; Рекомендація 
Ради Європи 1855 (2009) стосовно регулю
вання послуг в сфері аудіовізуальних медіа 
[17]; Рекомендація (2011)7 Комітету міністрів 
державам-учасницям стосовно нового розу
міння медіа (21.09.2011 р.) [18]; Рекомендація 
(2011)8 Комітету міністрів державам-учас
ницям стосовно захисту та сприяння універ
сальності, цілісності та відкритості Інтернету 
(21.09.2011 р.) [19]; Декларація Комітету мі
ністрів про принципи управління Інтернетом 
(21.09.2011 р.) [20]; Декларація Комітету мі
ністрів про захист свободи слова та інформа
ції і свободи зібрань та об'єднань стосовно 
доменних імен та доменних стрінгів в Інтер-
неті (21.09.2011 р.) [21]; Декларація Комітету 
Міністрів про свободу вираження поглядів та 
свободу зібрання та асоціації стосовно прива
тних Інтернет-платформ та провайдер послуг 
в режимі он-лайн (07.12.2011 р.) [22]; 
«Управління Інтернетом» - Стратегія Ради 
Європи на період 2012-2015 рр. (15.03.2012 р.) 
[23] тощо. 

Важливість цього питання підтверджуєть
ся тим, що в жовтні 2009 р. у Польщі (м. Ва
ршава) Агентством ЄС з основних прав лю
дини в рамках Конференції ОБСЄ / БДДІЛ з 
людського виміру було проведено додатко
вий захід на тему «Свобода самовираження в 
Інтернеті - можливості та проблеми», під час 
якого було зазначено, що свобода самовира
ження в Інтернеті є одним з пріоритетів в Єв
ропейському Союзі [24, с.82]. 

Актуальність міжнародно-правових гарантій 
свободи вираження поглядів в мережі Інтернет 
можна продемонструвати на прикладі Деклара
ції Комітету міністрів про свободу спілкування 
в Інтернеті [13] що була прийнята Радою Єв
ропи 28.05.2003 р. Ця Декларація примітна тим, 
що за основну мету вона ставить зміцнення 
свободи вираження та вільної циркуляції інфо
рмації в мережі Інтернет [25, с.33]. Декларація 
встановлює найважливіші умови використання 
Інтернет в країнах Європи, зокрема: 

1. Неможливість встановлення обмежень 
для контенту в Інтернет, більших, ніж обме
ження для інших медіа. 

2. Заохочення саморегулювання щодо кон
тенту в Інтернет. 

3. Неможливість заборони доступу (блоку
вання або фільтрації) до будь-яких ресурсів в 
Інтернет, незалежно від кордонів (за винят
ком обмежень для дітей та обмежень, що 
встановлені законними рішеннями компетен
тних державних органів). 

4. Неможливість ліцензування чи інших 
обмежень щодо створення веб-сайтів. 

5. Заохочення вільного ринку Інтернет-
послуг, неможливість встановлення для Інте
рнет сервіс-провайдерів спеціальних дозвіль-
них обмежень чи обмежень щодо їхнього до -
ступу до телекомунікаційних мереж. 

6. Неможливість покладення на Інтернет 
сервіс-провайдерів відповідальності за кон
тент та зобов'язань щодо моніторингу конте
нту, до якого вони надають доступ, який вони 
передають або зберігають. 

7. Збереження анонімності користувачів 
Інтернет. Це не перешкоджає при наявності 
прав компетентних державних органів відслі
дковувати звинувачених у кримінальних зло
чинах. 

Надалі ці принципи знайшли відображення 
в численних нормативних і оглядових доку
ментах Ради Європи, Європейського Союзу і 
Європейських організацій [25, с.34]. Так, у 
Декларації Комітету Міністрів про свободу 
вираження поглядів та свободу зібрання та 
асоціації стосовно приватних Інтернет-плат
форм та провайдер послуг в режимі он-лайн 
[22] вказано, що відкрите, всеосяжне, безпеч
не та сприятливе середовище повинно бути 
нерозривно пов'язаним з максимальним за
безпеченням прав та послуг, що підлягають 
мінімальним обмеженням, та при тому рівні 
безпеки, на які користувачі вправі розрахову
вати. Незалежно від кордонів, свобода вира
ження та інформації, наряду з конфіденційні
стю, є загальною вимогою, оскільки надає 
можливість реалізовувати інші права з метою 
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усунення загроз безпеці та гідності. А в Стра
тегії Ради Європи «Управління Інтернетом» 
на період 2012-2015 рр. [23], прийнятої Комі
тетом міністрів 15.03.2012 р. зазначається, що 
свобода слова та інформації незалежно від 
кордонів - це всеосяжна вимога, бо вона пра
цює як каталізатор реалізації інших прав так 
само, як і необхідність вирішувати питання 
загроз для верховенства права, безпеки та гі
дності. Рада Європи виступає за Інтернет, в 
основу якого закладені головні цінності та 
цілі організації: права людини, демократія, 
плюралізм та верховенство права; формуван
ня культурної ідентичності та розмаїття Єв
ропи; намагання знаходити спільні рішення 
на виклики, що постають перед Європейсь
кою спільнотою; зміцнення демократичної 
стабільності в Європі. 

Таким чином, можна зробити висновки, що 
принципи і норми, які спрямовані на правове 
закріплення права на свободу вираження пог
лядів, виходять з того, що у демократичному 
суспільстві має забезпечуватись гарантія цьо
го права [26, с. 393]. Міжнародна спільнота, ус
відомлюючи важливість реалізації свободи ви
раження поглядів для утвердження прав 
людини, демократії, плюралізму та верховенст
ва права, намагається закріпити в міжнародних 
актах комплекс гарантій щодо реалізації цієї 
свободи в мережі Інтернет. Оскільки в Україні 
свобода вираження та свобода слова - консти
туційна вимога: згідно з Основним законом ко
жному гарантується право на свободу думки і 
слова, на вільне вираження своїх поглядів і пе
реконань, то Україна має взяти на себе зо
бов'язання посилювати гарантії цих свобод, у 
тому числі в мережі Інтернет, в процесі гармо
нізації з міжнародно-правовими документами 
національного законодавства у сфері свободи 
вираження поглядів та свободи слова. 
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