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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Однією з тенденцій розвитку міжнародного 

права упродовж останніх кількох десятирічь є розширення сфери його дії через 

долучення до неї відносин, які раніше були предметом виключного регулювання 

національного права. Особливо чітко це простежується щодо захисту прав людини, 

у  тому числі права на свободу вираження поглядів (далі – СВП). Таке право посідає 

чільне місце у системі прав людини, оскільки водночас з іншими становить 

підґрунтя для побудови демократії та громадянського суспільства. І хоча це право в 

тому чи іншому вигляді відоме ще зі стародавніх часів (наприклад, політична 

система Афін формувалася саме на принципі свободи слова), воно постійно було 

об’єктом посягань держави чи окремих осіб. І якщо до початку 90-х років ХХ ст. 

основні посягання на СВП спостерігалися з боку держави, то з розвитком науково-

технічного прогресу ними стали приватні особи, зокрема власники засобів масової 

інформації. Додаткові проблеми виникли у зв’язку із поширенням інтернету, в тому 

числі соціальних мереж та маніпуляціями із громадською думкою зі сторони 

інтернет-гігантів під час виборів.  

Крім наукового інтересу, досліджувана проблема набула особливого 

практичного значення для України з урахуванням подій на сході держави. У зв’язку 

із цим Україна зробила заяву про відступ від зобов’язань, що випливають із 

Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

(далі – ЄКПЛ) та Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р. 

(далі - МПГПП), обмежила доступ до окремих інтернет-ресурсів, що натомість 

викликало питання про законність і доцільність таких дій.  

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю здійснити комплексний 

аналіз концепції СВП та виробити ефективний механізм міжнародно-правового 

захисту прав людини у цій сфері діяльності, яка значною мірою впливає на інші 

сфери, зокрема міжнародну безпеку тощо. Крім того, актуальність теми 

обумовлюється необхідністю окреслення меж міжнародно-правового та 

національно-правового регулювання СВП.  

Теоретичною основою дослідження є праці як вітчизняних і зарубіжних 

науковців. Так, теоретичною розробкою питань захисту прав та основоположних 

свобод людини у вітчизняній науці міжнародного права становлять наукові праці 

таких фахівців, як К. В. Адріанов, М. М. Антонович, М. О. Баймуратов, М. В. 

Буроменський, В. Г. Буткевич, О. В. Буткевич, О. В. Бурлак, В. А. Василенко, О. І. 

Вінгловська, М. М. Гнатовський, О. О. Гріненко, Р. В. Губань, Д. А. Гудима, В.В. 

Гутник, В. Н. Денисов, В. І. Євінтов, Л. Г. Заблоцька, О. В. Задорожний, С. В. 

Ісакович, Н. І. Карпачова, О. Л. Копиленко, В. М. Лисик, І. І. Лукашук, А. С. Мацко, 

В. В. Мицик, О. О. Мережко, В. І. Муравйов, О.Р. Поєдинок, П. М. Рабінович, В.М. 

Репецький, К. О. Савчук, Н. С. Сидоренко, М. М. Товт, А. Л. Федорова, С. В. 

Шевчук, Ю. С. Шемшученко. У зарубіжній літературі вирізняються праці Е. Бредлі, 

Л. Г. Гусейнова, Г. М. Даниленка, М. Л. Ентіна, В. О. Карташкіна, С. Ю. Кашкіна, А. 
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І. Ковлера, А. П. Мовчана, С. В. Черниченка, Д. Гом’єна, М. Дженіса, Л. Зваака, Р. 

Кейна, Д. Харріса та ін.  

Питання окремих складових СВП вивчали представники науки С. А. Авак’ян, 

Є. Алісієвич, В. Берже, Є. Бертоні, В. А. Блюмкін, В. М. Гвоздєв, Еріка-Ірен А. Даєс, 

П. ван Дейк, Г. ван Хооф, Б. І. Камінські, М Калініченко, В. В. Климов, К. Б. 

Левченко, М. Маковей, С. В. Максимова, Т. Мендел, Б. С. Райковський, Т. П. 

Хлівнюк, О. О. Чуб та ін.   

Серед відносно нових праць зазначеної проблематики варто виокремити 

дисертацію української дослідниці Є.В. Тітко «Правомірне обмеження свободи 

вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини» (2013 р.) де 

розглянуто деякі аспекти права на СВП, зокрема правомірне обмеження СВП у 

рамках Європейської системи захисту прав людини.  

Однак теоретичне обґрунтування концепції права на СВП є недостатнім. 

Досліджуючи окремі аспекти цього питання і тематики, вчені все ж таки не дали 

єдиного визначення поняття «СВП», а низка інших питань зокрема аналіз 

співвідношення названого права з іншими правами людини, елементи права на СВП, 

а також позитивні зобов’язання держав у цій сфері розкрито досить фрагментарно.  

Отже, беручи до уваги важливість і значущість праць згаданих авторів, 

особливо у методологічному сенсі, варто все ж таки зазначити, що у вітчизняній 

міжнародно-правовій літературі відсутні спеціальні праці, присвячені дослідженню 

права на СВП.  

Дисертація також ґрунтується на аналізі міжнародних договорів у галузі прав 

людини, актів «м’якого права», національного законодавства України та іноземних 

держав. Окрім того, для проведення дослідження використовувалися рішення 

міжнародних судових установ та органів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

пов’язана з планами наукових досліджень кафедри міжнародного права Львівського 

національного університету імені Івана Франка у контексті теми «Міжнародне право 

ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку» на 2013–2017 рр. (номер 

державної реєстрації 0113U00870).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є комплексний науковий 

аналіз правовідносин, що виникають у процесі міжнародно-правового регулювання 

права на СВП.   

Досягнення мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:  

–  розкрити поняття «СВП» у міжнародному праві;  

–  обґрунтувати передумови становлення та розвитку міжнародно-правового 

регулювання СВП;  

–  охарактеризувати джерела правового регулювання права на СВП;  

–  з’ясувати місце СВП у структурі основних прав і свобод людини;  

–  проаналізувати структуру права на СВП;  
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–  аргументувати обмеження СВП, що передбачені в міжнародно-правових 

актах;  

–  розглянути позитивні обов’язки держав, спрямовані на забезпечення СВП;  

–  висвітлити особливості захисту СВП на універсальному рівні;  

–  виявити специфіку правового регулювання захисту СВП у межах основних 

регіональних систем захисту прав людини.  

Об’єктом дослідження є міжнародно-правові відносини, що виникають у 

зв’язку із реалізацією норм, котрі передбачають захист СВП.  

Предмет дослідження – комплекс міжнародно-правових норм, які визначають 

природу, зміст й порядок реалізації права на СВП.  

Методи дослідження зумовлені його метою та завданнями. У процесі 

дослідження використано загальні і спеціальні методи наукового пізнання. З поміж 

загальних: діалектичний, системно-структурний, формально-логічний. 

Діалектичний метод пізнання дав змогу розглянути поняття СВП та межі цього 

права, а системно-структурний – місце СВП у системі прав людини та взаємозв’язки 

між ними. Формально-логічний метод застосовано для визначення змісту поняття 

«СВП» та його структури. Історико-правовий метод допоміг виявити особливості 

еволюції напрямів і форм міжнародно-правового регулювання СВП на 

національному, регіональному й універсальному рівнях. Формально-юридичний 

метод застосовано для аналізу юридичного змісту міжнародних та національних 

правових актів у сфері захисту СВП.  

У дослідженні використано такі спеціальні методи юридичної науки: 

формально-догматичний метод – для тлумачення положень, що містяться у 

міжнародних договорах, резолюціях міжнародних організацій, рішеннях Комітету 

ООН з прав людини, Європейського, Міжамериканського й Африканського суду з 

прав людини, а також положень національного законодавства України й інших 

держав; порівняльно правовий – з метою порівняння нормативного змісту норм, які 

визначають зміст права у рамках основних регіональних систем захисту прав 

людини; формально-юридичний метод застосовано для аналізу юридичного змісту 

міжнародних та національних правових актів у сфері захисту СВП.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням міжнародно-правового 

регулювання СВП. Унаслідок здійсненого дослідження отримано нові наукові 

положення, висновки та розроблено пропозиції, зокрема:  

уперше:  

- обґрунтовано, що еволюція правого регулювання СВП відбувалася під 

впливом таких тенденцій: 1) гуманізації національного й міжнародно-правового 

регулювання, яка, з-поміж іншого, сприяла становленню і розвитку інституту 

захисту прав людини, важливою складовою котрого стала група норм зі захисту 

СВП; 2) поступового передання регулювання СВП з виключно національного на 

міжнародний рівень і залучення його до сфери міжнародно-правового регулювання;  
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- доведено, що на практиці конфлікт між свободою вираження поглядів та  

іншим правом вирішується одним із таких способів: 1) перевага надається тому чи 

іншому праву; 2) використовується правило lex specialis derogat legi generali; 3) 

застосовується принцип синергії; 

- розроблено та сформульовано перелік позитивних зобов’язань держав у сфері 

забезпечення СВП, до яких зараховано: 1) захист і охорона СВП у горизонтальних 

(тобто від втручання приватних осіб) та вертикальних (від втручання державних 

органів) відносинах; 2) забезпечення умов для вільної діяльності журналістів і ЗМІ 

(зокрема їх фізичний захист); 3) створення та підтримку належної інформаційної 

інфраструктури й можливостей користуватися перевагами, що надає СВП (у тому 

числі для окремих вразливих категорій населення); 4) забезпечення плюралізму 

інформаційного простору (розмаїття ЗМІ, вільна конкуренція ідей та співіснування 

культур); 5) надання доступу до певних видів інформації, якими розпоряджається 

держава; 6) гарантування захисту персональних даних; 7) забезпечення доступу до 

мережі інтернет; 8) гарантування «права на забуття». І хоча сьогодні такий перелік 

можна вважати вичерпним, він на наш погляд збільшуватиметься разом із 

розширенням змісту СВП.  

удосконалено:  

- визначення поняття «СВП», що варто розуміти як  суб’єктивне, природнє 

право людини, що має абсолютний характер і передбачає можливість особи шукати, 

отримувати і поширювати інформацію та ідеї (погляди, переконання, концепції) у 

будь-якій формі (усно, письмово, за допомогою друку або художніх форм 

вираження чи іншими способами - на власний вибір) та проявлятися і в активній, і в 

пасивній поведінці;  

- положення про структуру СВП, яке розкрито через аналіз трьох елементів - 

об’єкта; суб’єкта; змісту;  

- періодизацію становлення та розвитку ідеї регулювання СВП, що містить 

шість основних етапів:  1) від найдавніших часів до появи перших держав (свобода 

передбачена у всіх основних світових релігіях і обмежується лише релігійними 

нормами); 2) період стародавніх демократій – Афіни, Стародавній Рим (розквіт СВП 

- вона гарантується законодавчо; водночас з’являються перші законодавчі 

обмеження свободи слова); 3) період середньовіччя (суттєве обмеження СВП, 

передусім церквою та волею сюзерена); 4) епоха Відродження і Просвітництва 

XVIII–XIX ст. (поява сучасної концепції прав людини, перші випадки закріплення 

свободи слова у конституціях держав); 5) етап всезагального визнання СВП XIX–

XХ ст. (СВП закріплюється у національному законодавстві більшості держав, 

установлюються критерії її законного обмеження); 6) післявоєнний період: 1945 р. – 

до наших днів (поява міжнародно-правових механізмів захисту СВП);  

- учення про основні концепції СВП, які умовно можна розподілити на кілька 

груп: першу становлять концепції, в основу яких покладено ідею саморегулювання, 

тобто ринку ідей, соціального обміну, суспільної корисності; другу – концепції, що 
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передбачають певний ступінь контролю зі сторони держави: чотирьох цінностей 

(концепція дихотомії висловлювань як її підвид), політичного процесу, 

індивідуальної самореалізації. Дещо осторонь від вищеназваних знаходиться 

релігійна концепція;  

набули подальшого розвитку:  

- положення про основні особливості універсальної системи захисту прав 

людини, зокрема визначено, що: 1) вона має фрагментований характер, оскільки 

містить три відносно автономні підсистеми: інституційний механізм ООН; 

інституційний механізм спеціалізованих установ ООН; конвенційні механізми; 2) 

повноваження деяких органів частково перетинаються, але це не створює конфлікту 

юрисдикцій, оскільки діє правило,  що кожен з органів приймаючи справу до 

розгляду, перевіряє, чи вона не є (не була) предметом розгляду інших механізмів; 3) 

нормативно зміст права на СВП усіх трьох підсистем визначається єдиним 

документом – МПГПП.; 4) ключові органи всіх трьох підсистем підзвітні 

Генеральній Асамблеї ООН; 

- положення по те, що кожній з регіональних систем захисту прав людини 

притаманні особливості у розумінні права на СВП, у тому числі підтверджено, що 

найширше розуміння СВП існує в рамках міжамериканської системи, де вона 

абсолютизується, дещо вужче – в рамках європейської та найвужче – в рамках 

африканської, де вона реалізується у межах, що передбачені законом.  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Отримані у 

процесі дослідження результати можуть бути використані у таких сферах: науково-

дослідній – як основа для подальшого аналізу міжнародно-правового регулювання 

СВП; науково-освітній – для викладання курсів «Міжнародне публічне право», 

«Міжнародне право прав людини», «Міжнародне правосуддя», «Конституційне 

право», а також під час підготовки відповідних розділів підручників, навчальних 

посібників і методичних вказівок; правотворчій – з метою формування міжнародно-

правових документів у сфері міжнародного права прав людини, розробки 

внутрішньодержавного законодавства України та внесення змін до чинного 

законодавства; інформаційно-аналітичній – для поширення міжнародно-правових 

знань про міжнародно-правовий захист СВП; практичній – під час укладання 

міжнародних угод у сфері  міжнародного права прав людини та співпраці з 

універсальними й регіональними органами захисту прав людини.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

дисертантом особисто. Усі узагальнення, припущення, пропозиції та висновки 

зроблені автором завдяки самостійній дослідницькій роботі, аналізу існуючого 

механізму міжнародно-правового регулювання, судової практики, доктринальних 

праць та інших джерел, на які подано відповідні посилання. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні теоретичні 

положення дослідження були викладені у наукових публікаціях автора, 

доповідалися й обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право», 18 лютого 

2016 р., м. Львів, (тези опубліковано); Міжнародній науково-практична конференції 

«Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення 

громадянського суспільства в Україні», 16-17 червня 2017 р., м. Харків, (тези 

опубліковано); Міжнародній науково-практичній конференції  «Сучасний стан і 

перспективи розвитку держави і права», 16-17 червня 2017 р. м. Львів (тези 

опубліковано). Робота обговорювалася на кафедрі міжнародного права Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Дослідження автор використовував 

у навчальному процесі під час проведення занять з курсу «Міжнародне публічне 

право» та «Міжнародне інформаційне право».  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 

одинадцяти публікаціях, у тому числі у п’яти наукових статтях у фахових виданнях, 

перелік яких затверджено МОН України (4 статті – одноособові, 1 – у співавторстві, 

причому особистий внесок дисертанта полягає в опрацюванні основних теоретичних 

положень і висновків, викладених у цій статті), двох статтях в іноземних фахових 

виданнях, трьох тезах доповідей в матеріалах міжнародних науково-практичних 

конференцій, а також у одній статті що додатково відображає результати 

дослідження. 

Структура й обсяг дисертації обумовлені метою і завданнями дослідження 

та дають змогу послідовно розглянути теоретичні й практичні аспекти обраної теми. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, десяти підрозділів, об’єднаних у три 

розділи, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 263 сторінки, з яких обсяг основного тексту – 200 сторінок. Список 

використаних джерел складається з 510 найменувань, викладених на 49 сторінках.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, стан її розробки в науковій 

літературі, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження. 

Охарактеризовано використані методи, наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів, подано відомості про апробацію результатів дисертації, її 

обсяг та структуру.  

У першому розділі «Загальна характеристика свободи вираження 

поглядів у міжнародному праві», який складається з трьох підрозділів, розглянуто 

історичний розвиток і становлення міжнародно-правового регулювання СВП, 

досліджено поняття СВП у міжнародному праві й основні підходи до її розуміння. 

Проаналізовано місце СВП у системі прав людини.  

У підрозділі 1.1. «Становлення та розвиток правового регулювання свободи 

вираження поглядів в національному і міжнародному праві» досліджено процеси 

становлення та розвитку цього права.  
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Стверджується, що процес становлення та розвитку СВП відбувався 

одночасно із процесом еволюції ідеї захисту прав людини, охоплюючи 

доктринальний (висвітлення основних ідей у доктрині філософії, а згодом права), 

національний (закріплення у національному законодавстві ідей, які розробили вчені-

філософи та правники) і міжнародний (перенесення цих норм у міжнародно-правові 

акти). Процес еволюції ідеї СВП, на наш погляд містить низку основних етапів: 1) 

від найдавніших часів до появи перших держав (ця свобода передбачена у всіх 

основних світових релігіях і обмежується виключно релігійними нормами); 2) 

період стародавніх демократій – Афіни, Стародавній Рим (розквіт СВП. Дана 

свобода гарантується не тільки волею богів, але й законодавчо. Водночас саме тут 

з’являються перші законодавчі обмеження свободи слова); 3) період середньовіччя 

(суттєве обмеження СВП, вона обмежується багатьма чинниками: передусім 

церквою та волею сюзерена); 4) епоха Відродження і Просвітництва XVIII–XIX ст. 

(У цей період зароджується сучасна концепція прав людини, а згодом можна 

спостерігати перші випадки закріплення свободи слова у конституціях держав); 5) 

етап всезагального визнання СВП XIX–XХ ст. (СВП закріплюється у національному 

законодавстві більшості держав, передбачаються критерії її законного обмеження); 

6) післявоєнний період: 1945 р. – до наших днів (поява міжнародно-правових 

механізмів захисту СВП).  

Констатується, що відносно демократичний тип управління, притаманний усім 

попередникам українських держав (Київській Русі, Галицько-Волинському 

князівству, «козацькій республіці», УНР, Гетьманату, Директорії), потребував 

певного ступеню СВП. Тому ця свобода належала до базових у філософській і 

правовій думці вчених та політичних діячів практично всіх держав, що існували на 

теренах сучасної України. І хоча перші письмові документи з цього приводу 

з’явилися лише за козачини, але окремі її елементи були властиві ще в Київській 

Русі й Галицько-Волинському князівстві. У сучаснішому розумінні право на СВП 

було закріплене у Третьому Універсалі, згодом за часів Гетьманату Павла 

Скоропадського – у Законах про тимчасовий державний устрій України.   

У підрозділі 1.2 «Поняття свободи вираження поглядів в міжнародному праві 

та основні підходи до її розуміння» проаналізовано різні підходи до розуміння 

поняття «СВП» у доктрині міжнародного права та на практиці.  

У міжнародному праві, не існує єдиного визначення поняття «СВП». Також 

відсутній один термін, який би охоплював це поняття. Поряд із терміном «СВП» 

часто використовують «свобода слова», рідше – «свобода думки» які залежно від 

випадку можна вважати синонімами або ж вужчими поняттями.  

Більшість міжнародно-правових та національних актів, визначаючи таке 

право, обмежуються переліком його елементів. Найчастіше серед таких називають: 

1) це – суб’єктивне, природне право людини; 2) має абсолютний характер 

(неприпустимі обмеження такого права, крім тих, що прямо передбачені нормами 

міжнародного права; 3) об’єктом права є будь-яка інформація та ідеї (погляди, 
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переконання, концепції тощо); 4) воно охоплює наступні основні дії – шукати, 

отримувати і поширювати інформацію; 5) може проявлятися як у позитивній так і 

негативній поведінці (бездіяльності); 6)здійснюватися у будь-якій формі (усно, 

письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими 

способами – на власний вибір).  

Теорія і практика права виробила багато концепцій розуміння СВП. Їх усі 

можна розподілити на три групи. Першу  становлять концепції, в основу котрих 

покладена ідея саморегулювання, вона містить три основні концепції – ринку ідей, 

соціального обміну, суспільної корисності. До другої належать ті, які передбачають 

певний ступінь контролю держави чи інших інститутів влади. Критерієм для такого 

контролю є цінності, що у виняткових випадках можуть конкурувати зі свободою 

вираження поглядів. Ця група охоплює концепції – чотирьох цінностей (як її підвид 

можна розглядати концепцію дихотомії висловлювань), політичного процесу, 

індивідуальної самореалізації. Окремо можна виділити релігійну концепцію, яка є 

досить близькою до другої групи, проте має свої суттєві відмінності.  

У підрозділі 1.3. «Свобода вираження поглядів у системі прав людини» 

проаналізовано місце СВП серед інших основоположних прав людини та її 

взаємодію з найближчими з них.  

СВП є базовою, без неї неможлива реалізація низки інших прав і свобод 

людини, зокрема свободи віросповідання, свободи асоціації (об’єднань), свободи 

мирних зібрань, деяких судових гарантій тощо. Причому на практиці нерідко 

виникає потреба у відмежуванні  цієї свободи від інших прав і свобод. Аналіз 

доктрини та практики у згадуваній сфері засвідчує, що у випадку конкуренції ̈між 

кількома правами чи свободами конфлікти, які виникають, можна вирішувати тим 

чи іншим із  трьох способів: 1) перевага надається одному із прав, причому 

посилання на інше з них неможливе; 2)  застосовується правило lex specialis derogat 

legi generali; 3) використовується принцип синергії.  

У другому розділі «Нормативний зміст права на свободу вираження 

поглядів» що складається з трьох підрозділів, визначено основні елементи СВП, 

досліджено її правомірні обмеження й обов’язки держави зі забезпечення такого 

права.  

У підрозділі 2.1. «Основні елементи права на свободу вираження поглядів» 

розглянуто питання змісту СВП, наукові й практичні підходи до прав та свобод, 

котрі досліджуються як елементи СВП, і встановлено певні взаємозв’язки між 

названими елементами.  

У міжнародному праві відсутній єдиний підхід до розуміння змісту й сутності 

СВП. Це зумовлено, з-поміж іншого, фактом, що СВП суттєво еволюціонує разом із 

розвитком засобів комунікації. Попри це, аналіз головних підходів до визначення 

змісту розглядуваного поняття дає змогу дійти висновку: їх варто розкривати через 

зміст правовідносин. Звідси – основними об’єктами такого права є думки, ідеї та 

погляди, тобто: свобода дотримуватися поглядів, вільно виражати свої погляди; 
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свобода преси й інших ЗМІ; свобода інформації; свобода від втручання у сферу 

поширення думок. Відповідно їх суб’єктами постають фізичні та юридичні особи, 

держави і міжнародні установи. Причому зміст правовідносин становлять права: 

безперешкодно дотримуватися власних переконань, думок і поглядів; вільно 

відмовитися від свої поглядів, думок і переконань; вільно виражати погляди і 

переконання (основна правомочність, яка передбачає перетворення особою своїх 

поглядів, думок і переконань на форму, що може бути сприйнята іншими особами); 

спілкуватися в усній і/або письмовій формі, зокрема право утриматися від 

спілкування; вільно вибирати мову спілкування;  вільно збирати, отримувати і 

поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних 

кордонів; отримувати повну і об'єктивну інформацію стосовно фактів і обставин, що 

створюють загрозу для життя і здоров'я людей або в інший спосіб безпосередньо 

стосуються прав, свобод і обов'язків людини та громадянина; максимально вільно 

обмінюватися ідеями і знаннями, поглядами; брати участь у формуванні інформації; 

спростовувати неправдиві або перекручені повідомлення і захищатися від шкоди, 

завданої такими повідомленнями; індивідуально і колективно звертатися до 

державних органів та органів місцевого самоврядування; мати свободу художньої 

творчості. 

У підрозділі 2.2. «Обмеження права на свободу вираження поглядів в 

міжнародному праві» проаналізовано основні підходи до обмеження СВП та 

аргументацію на користь таких обмежень. 

Сучасне міжнародне право передбачає правомірні обмеження СВП, 

установлюючи вичерпний перелік таких підстав, а також критерії, котрим повинні 

відповідати такі підстави, тобто вони повинні бути: 1) законними, 2) необхідними; 

3) здійсненими з метою, передбаченою нормами міжнародного права.  Усі критерії 

обмеження СВП можна розподілити на два види залежно від інтересу, на захист 

якого вони спрямовані: 1) охорону публічного інтересу (для охорони державної  

безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності населення); 2) захист 

приватного інтересу (для поважання прав і репутації інших осіб). Зауважимо, що 

норми міжнародного права встановлюють низку абсолютних обмежень цього права, 

у тому числі стосовно пропаганди війни, національної, расової чи релігійної 

ненависті.  

У підрозділі 2.3. «Позитивні обов’язки держав щодо забезпечення права на 

свободу вираження поглядів» обґрунтовано роль держави у забезпеченні СВП через 

вчинення певних конкретних дій.  

Держава – носій низки позитивних обов’язків, зі забезпечення СВП, хоча 

жоден існуючий міжнародно-правовий акт не передбачає вичерпного переліку таких 

обов’язків. Однак аналіз  правозастосувальної практики міжнародних  організацій, 

передусім їхніх судових і квазісудових органів, дає змогу стверджувати, що 

основними позитивними обов’язками держав у сфері забезпечення СВП є такі: 1) 

захист і охорона свободи вираження у горизонтальних (від втручання приватних 
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осіб) та вертикальних (від втручання державних органів) відносинах; 2) 

забезпечення умов для вільної діяльності журналістів і ЗМІ (їхній фізичний захист); 

3) створення та підтримка належної інформаційної інфраструктури і можливостей 

користуватися перевагами, які надає свобода вираження (у тому числі для окремих 

вразливих категорій населення); 4) забезпечення плюралізму інформаційного 

простору (сюди належать різні ЗМІ, вільна конкуренція ідей та співіснування 

культур); 5) надання доступу до певних видів інформації, що є у розпорядженні 

держави; 6) гарантування захисту персональних даних; 7) забезпечення доступу до 

мережі інтернет; 8) гарантування «права на забуття». І хоча сьогодні перелік можна 

вважати вичерпним, він, на наш погляд збільшуватиметься разом із розширенням 

змісту СВП.  

У третьому розділі «Інституційний механізм захисту права на свободу 

вираження поглядів», який складається з чотирьох підрозділів, висвітлено 

міжнародно-правове регулювання та захист СВП у межах основних систем захисту 

прав людини.  

У підрозділі 3.1. «Інституційний механізм реалізації права на свободу 

вираження поглядів на універсальному рівні» висвітлено існуючу систему захисту 

СВП на згадуваному рівні.  

Захист СВП на міжнародному рівні здійснюється  в межах універсальної та 

регіональних систем захисту прав людини. Причому використовуються усі наявні в 

цих системах механізми. Серед особливостей механізму виокремимо те, що тут 

наявні як інституційні (створені на підставі установчих актів чи рішень 

міжнародних організацій), так і конвенційні органи та зазвичай містить як органи з 

консультаційно-дорадчими функціями, так і судові (квазісудові) органи.   

Універсальна система захисту прав людини містить три підсистеми: 

1) інституційний механізм ООН; 2) інституційний механізм спеціалізованих 

установ;  3) конвенційні механізми. Перша охоплює всі органи ООН, що займаються 

захистом прав людини. Основна роль у ньому належить двом органам – Раді з прав 

людини та Управлінню Верховного комісара з прав людини. Деякі функції 

виконують й інші органи ООН – Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЄКОСОР 

тощо. Друга охоплює всі органи спеціалізованих установ, які в процесі діяльності 

змушені регулювати ті чи інші права людини (стосовно СВП такі функції 

виконують Всесвітня організація охорони здоров’я, Міжнародна організація праці, 

ЮНЕСКО, Всесвітній поштовий союз та інші). Третя це конвенційні органи, у тому 

числі Комітет ООН з прав людини, який було створено на підставі МПГПП. Комітет 

має право здійснювати контроль за дотриманням положень Пакту через розгляд: 

доповідей держав-учасників про прийняті ними заходи для реалізації положень 

МПГПП; скарг держав-учасників про порушення положень МПГПП; скарг індивідів 

у випадку порушення державою-учасником прав, закріплених у МПГПП. Причому 

існує єдиний документ, який визначає нормативний зміст права на СВП для всіх 

трьох підсистем, – МПГПП. І хоча повноваження певних органів частково 
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перетинаються, це не створює конфлікту юрисдикцій, оскільки діє правило: кожен з 

органів, приймаючи справу до розгляду, перевіряє чи вона не є (не була) предметом 

розгляду інших органів (механізмів). Суттєвим аргументом на користь існування 

єдиної системи є те, що органи всіх трьох підсистем підзвітні Генеральній Асамблеї 

ООН.  

У підрозділі 3.2. «Особливості захисту свободи вираження поглядів у 

Європейській системі захисту прав людини» проаналізовано механізм захисту СВП 

у межах європейської системи захисту прав людини, яка діє в рамках Ради Європи.  

Окрім універсального рівня, СВП захищається в  існуючих регіональних 

системах захисту прав людини; основні з них – європейська, міжамериканська й 

африканська. Водночас існують інші регіональні системи (наприклад, у рамках 

ОБСЄ, ЄС, арабська, мусульманська тощо), але їх роль значно менша.  

Європейська система захисту прав людини функціонує у рамках Ради Європи. 

Її нормативну основу становить Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р., ст. 10 якої передбачає захист СВП. Інституційний 

механізм європейської системи захисту СВП охоплює Європейський суд з прав 

людини (далі -ЄСПЛ) та низку інших органів Ради Європи. Серед них важлива роль 

належить Комісарові з прав людини і таким спеціалізованим органам: Керівному 

комітетові з питань медіа та інформаційного суспільства; Комітетові експертів з 

плюралізму засобів масової інформації та прозорості володіння медіа й Комітетові 

експертів з інтернет-посередників. Важливу роль відіграють керівні органи Ради 

Європи, зокрема Парламентська асамблея та Комітет міністрів.  

ЄСПЛ - найважливіший з органів, що займаються захистом прав людини, у 

тому числі СВП. Найефективнішим механізмом Європейського Суду є розгляд 

індивідуальних скарг, у процесі якого ЄСПЛ часто тлумачив ті чи інші положення 

ЄКПЛ. Так, ст. 10, як уже зазначалося, передбачає захист СВП, унаслідок чого 

значно розширилася сфера застосування цього права, а також поширилася згадувані 

положення на нові типи відносин.  

У підрозділі 3.3. «Особливості реалізації права на свободу вираження поглядів 

у міжамериканській системі захисту прав людини» висвітлено практику Організації 

американських держав (далі - ОАД) стосовно захисту СВП. Проаналізовано 

практику Міжамериканської комісії з прав людини та Міжамериканського суду з 

прав людини.  

Міжамериканська система захисту прав людини функціонує у рамках ОАД, і її 

нормативною основою є Міжамериканська конвенція прав людини 1969 р., ст. 13 

якої передбачає захист СВП, а інституційною основою є низка органів ОАД, 

зокрема Комісія та Суд. Окремі повноваження у цій сфері належать керівним 

органам організації, у тому числі Генеральній Асамблеї. Зазначена система є 

дворівневою, тобто індивіди не мають права звертатися до Суду безпосередньо. 

Таке право існує лише стосовно звернення до Комісії. Лише після цього скарга може 

потрапити на розгляд Суду. Особливість системи полягає в тому, що, на відміну від 
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інших міжнародних органів захисту прав людини, Комісія і Суд набагато частіше 

надають перевагу захисту СВП у випадку їх конфлікту з іншими правами. 

Зауважимо ще одну особливість: Міжамериканська конвенція прямо забороняє 

цензуру, що непритаманне іншим системам.   

У підрозділі 3.4 «Особливості правового регулювання свободи вираження 

поглядів у африканській системі захисту прав людини» аналізується практика 

правового регулювання СВП у рамках Африканського союзу. 

Африканська система функціонує на підставі Африканської хартії прав 

людини і народів з 1981 р.  Її інституційний механізм загалом майже аналогічний 

американській системі та має двоступеневу систему – Комісію і Суд. Особливості 

такого механізму: Комісія й Суд у процесі вирішення справ можуть 

використовувати як джерела не лише Африканську хартію прав людини і народів та 

Протоколи до неї, а й універсальні та регіональні документи, учасниками котрих є 

держави, що беруть участь у справі, а також  обмежений доступ індивідів до Суду: 

індивід може звернутися безпосередньо зі скаргою до Суду лише у тому випадку, 

коли держава дала на це згоду.   

Кожна система захисту прав людини має певні особливі підходи до розуміння 

нормативного змісту СВП. У європейській системі ця свобода розглядається як одне 

із кількох основних прав, тобто у випадку конфлікту зазначеного права з іншими 

Суд завжди змушений віддавати перевагу одному із прав. Одночасно в 

міжамериканській системі СВП є абсолютною і захищається навіть тоді, коли 

виникає суперечність з іншими правами. Тут також прямо заборонено цензуру та 

створення будь-яких непрямих обмежень у реалізації цієї свободи. Африканська 

система не надає такого важливого значення свободі вираження поглядів. Це 

засвідчує, що ст. 9 Африканської хартії спочатку підтверджує право на інформацію і 

лише потім згадує про СВП. Окрім того, вона передбачає реалізацію цієї свободи в 

межах, установлених законом.   

  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації подано нове розв’язання наукового завдання, що виявляється у 

розкритті міжнародно-правового регулювання СВП, а також здійснено ґрунтовний 

аналіз досліджуваної проблеми. Отже, головними теоретичними і практичними 

результатами роботи є такі висновки:  

1. Перші норми, які регулюють СВП, виникли давно – ще у період 

становлення перших держав. Важливу роль тут відігравали релігійні норми, 

оскільки вони передбачали таке право. І саме філософський аналіз та критика їх 

змісту покладені в основу філософських концепцій, які згодом були перенесені у 

національне законодавство, а відтак – у міжнародне право. Для розвитку правого 

регулювання СВП характерна низка тенденцій: 1) гуманізація національного та 
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міжнародно-правового регулювання, яка, з-поміж іншого, сприяла становленню і 

розвитку інституту захисту прав людини, важливою складовою котрого стала група 

норм щодо захисту СВП; 2) поступове передання регулювання СВП з виключно 

національного на міжнародний рівень і введення його до сфери міжнародно-

правового регулювання. Вагоме значення у цьому процесі мало формування 

інституційного механізму міжнародно-правового захисту прав людини як на 

універсальному, так і на регіональних рівнях. 

У процесі становлення та розвитку ідеї регулювання СВП можна виокремити 

такі етапи: 1) від найдавніших часів до моменту появи перших держав (така свобода 

передбачена у всіх основних світових релігіях і обмежується лише релігійними 

нормами); 2) період стародавніх демократій – Афіни, Стародавній Рим (розквіт СВП 

– вона гарантується законодавчо; водночас з’являються перші законодавчі 

обмеження СВП); 3) період середньовіччя (суттєве обмеження СВП, передусім 

церквою та волею сюзерена); 4) епоха Відродження і Просвітництва XVIII–XIX ст. 

(поява сучасної концепції прав людини, перші випадки закріплення свободи слова у 

конституціях держав); 5) всезагальне визнання СВП XIX-XX ст. (вона закріплюється 

у національному законодавстві більшості держав; установлюються критерії її 

законного обмеження); 6) післявоєнний період 1945 р. – до наших днів (поява 

міжнародно-правових механізмів захисту СВП).  

2. Відносно демократичний тип управління, зокрема наявність колективних 

органів влади, притаманний для попередників українських держав (Київської Русі, 

Галицько-Волинського князівства, «козацької республіки» та УНР, Гетьманату, 

Директорії), потребував певного ступеня СВП, принаймні серед окремих верств 

населення. Тому така свобода вважалася базовою у філософській та правовій думці 

вчених і політичних діячів практично всіх держав, що існували на теренах сучасної 

України. І хоча перші письмові документи з цього приводу з’явилися лише у період 

козаччини, окремі її елементи простежувалися ще в Київській Русі та Галицько-

Волинському князівстві. У більш сучаснішому розумінні право на СВП закріплено у 

Третьому Універсалі УНР, згодом, за часів Гетьманату Павла Скоропадського, – у 

Законах про тимчасовий державний устрій України.  

3. СВП становить основу для реалізації низки інших прав та свобод людини, 

зокрема свободи віросповідання, свободи асоціації (об’єднань), свободи мирних 

зібрань, деяких судових гарантій та ін. Декотрі взагалі були виокремлені зі СВП, у 

зв’язку із чим на практиці часто виникає питання про їх співвідношення. Аналіз 

міжнародно-правової доктрини і практики засвідчує, що у випадку конкуренції̈ між 

кількома правами чи свободами конфлікти, які виникають, можуть вирішуватися 

кількома способами. По-перше, перевага надається одному із прав, причому 

посилання на інше з них неможливе. По-друге, застосовуються правила lex specialis 

derogat legi generali. За загальним підходом треба спочатку визначитися, чи витісняє 

одне основоположне право інше як lex specialis. Тут логічні два варіанти: а) СВП 

має перевагу над іншими правами; б) інше право має перевагу над свободою 
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вираження поглядів. По-третє, використовується принцип синергії. Права 

конкурують в ідеальній формі (кумуляція основоположних прав), даючи суб’єктові 

змогу посилатися на них для максимально ефективного захисту своєї позиції̈. На 

практиці найчастіше простежується перший підхід.  

4. У міжнародному праві на нормативному та доктринальному рівнях відсутнє 

єдине визначення СВП. Окрім того, відсутній єдиний термін, який би охоплював це 

поняття. Одночасно зі свободою вираження поглядів часто застосовуються терміни 

«свобода слова», «свобода думки», які залежно від випадку можна вважати 

синонімами або ж одним із елементів СВП. Така ситуація загалом характерна і для 

національного права.  

Більшість міжнародно-правових і національних актів, визначаючи дане право, 

обмежуються переліком кількох його ознак. Проте аналіз доктринальних положень і 

практики у названій сфері дає змогу узагальнити, що СВП – суб’єктивне, природне 

право людини, яке має абсолютний характер і передбачає можливість особи шукати, 

отримувати і поширювати інформацію й ідеї (погляди, переконання, концепції 

тощо) у будь-якій формі (усно, письмово, за допомогою друку або художніх форм 

вираження чи іншими способами – на свій вибір) та виявлятися і в активній, і в 

пасивній поведінці.   

5. Доктрина та практика сформувала багато підходів (концепцій) до розуміння 

СВП. Умовно їх можна розподілити на кілька груп. Першу становлять концепції, в 

основу котрих покладена ідея саморегулювання. Вона містить три основні концепції 

– ринку ідей, соціального обміну, суспільної корисності. До другої групи належать 

концепції, які передбачають певний ступінь контролю державою чи іншими 

інститутами влади. Критерієм для такого контролю є певні цінності, що у 

виняткових випадках можуть конкурувати зі свободою вираження поглядів. Ця 

група охоплює концепції: чотирьох цінностей (дихотомії висловлювань як її 

підвид); політичного процесу; індивідуальної самореалізації. Трохи осторонь від 

названих концепцій перебуває релігійна концепція.  

6. Сьогодні існує багато підходів до визначення структури СВП. Це 

зумовлено, з-поміж іншого, фактом, що таке поняття і його зміст суттєво 

еволюціонує разом із розвитком засобів комунікації. Можна виокремити два основні 

підходи до визначення структури СВП. По-перше, її можна визначити шляхом 

аналізу основних елементів цієї свободи. З нашої позиції, вона містить такі 

елементи: свободу дотримуватися власних поглядів; свободу вільно виражати власні 

погляди; свободу преси та інших ЗМІ; свободу інформації; свободу від втручання у 

сферу поширення думок. Другий підхід передбачає розкриття структури 

досліджуваної свободи через аналіз основних правомочностей, які з нього постають. 

Це право: безперешкодно дотримуватися своїх переконань, думок і поглядів; вільно 

відмовитися від своїх поглядів, думок і переконань; вільно виражати власні погляди 

і переконання (головна правомочність, яка передбачає перетворення особою своїх 

поглядів, думок та переконань на форму, що може бути сприйнята іншими 
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особами);  спілкуватися в усній і / або письмовій формі, зокрема використовувати 

право утриматися від спілкування; вільно обирати мову спілкування; права вільно 

збирати, отримувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і 

незалежно від державних кордонів; повністю й об'єктивно інформувати про факти і 

обставини, що створюють загрозу для життя і здоров'я людей або в інший спосіб 

безпосередньо стосуються прав, свобод і обов'язків людини та громадянина; 

максимально вільно обмінюватися і зіставляти ідеї, знання, погляди; брати участь у 

формуванні інформації; спростовувати неправдиві або перекручені повідомлення, на 

захист від шкоди, завданої такими повідомленнями; звертатися індивідуально та 

колективно до державних органів і органів місцевого самоврядування; вільно 

займатися художньою творчістю. Перший і другий підхід значно перетинаються і 

доповнюють один одного.   

7. Кожне право та свобода має певні об’єктивні й суб’єктивні межі здійснення, 

що стосується і меж СВП. Проблема правомірного обмеження СВП тривалий час 

перебуває в центрі уваги вчених – не лише правників, а й філософів, політологів, 

соціологів та ін.  

Сучасне міжнародне право передбачає низку правомірних обмежень СВП. 

Умовно їх можна розподілити на абсолютні й  відносні. До перших варто зарахувати 

заборону вчинення певних дій, у тому числі пропаганду війни, національної, расової 

чи релігійної ненависті. До других – обмеження, які встановлюють з метою захисту 

прав і свобод інших осіб. Причому норми міжнародного права установлюють 

вичерпний перелік таких підстав і критерії, яким вони повинні відповідати. Тобто 

вони повинні: 1) бути законними; 2) бути необхідними; 3) здійснюватися з метою, 

передбаченою нормами міжнародного права.   

Міжнародне право забороняє встановлювати непрямі обмеження СВП, а 

також попередню цензуру (крім спеціально передбачених випадків).  

8. Хоча СВП належить до прав першого покоління, а отже основний обов’язок 

держави полягає в утриманні від втручання в їх реалізацію, сьогодні держави є 

носіями низки позитивних обов’язків, що забезпечують реалізацію такої свободи. 

Жоден існуючий міжнародно-правовий акт не передбачає вичерпного переліку 

таких обов’язків, але їх можна визначити через аналіз правозастосувальної практики 

міжнародних органів, передусім судових та квазісудових.   

Основні позитивні обов’язки держав у сфері забезпечення СВП такі: 1) захист 

і охорона СВП у горизонтальних (від втручання приватних осіб) та вертикальних 

(від втручання державних органів) відносинах; 2) забезпечення умов для вільної 

діяльності журналістів і ЗМІ (зокрема їх фізичний захист); 3) створення і підтримка 

належної інформаційної інфраструктури та можливостей користуватися перевагами, 

які надає СВП (у тому числі для окремих уразливих категорій населення); 4) 

ґарантування плюралізму інформаційного простору (розмаїття ЗМІ, вільну 

конкуренцію ідей та співіснування культур); 5) надання доступу до певних видів 

інформації, що є у розпорядженні держави; 6) забезпечення захисту персональних 
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даних; 7) ґарантування доступу до мережі інтернет; 8) забезпечення «права на 

забуття». Такий перелік на даний момент можна вважати вичерпним, але він, на 

нашу думку, збільшуватиметься разом із розширенням змісту СВП.  

9. Міжнародно-правовий захист СВП охоплює універсальну та кілька 

регіональних систем захисту прав людини і, по суті, є аналогічним до механізму 

захисту інших прав і свобод. Серед особливостей такого механізму виокремимо те, 

що він містить і як інституційні, так і конвенційні органи. Зазвичай йому притаманні 

органи з консультаційно-дорадчими функціями, а також судові й квазісудові органи.  

10. Захист СВП на універсальному рівні здійснюється у межах універсальної 

системи захисту прав людини. Її основні особливості полягають у тому, що: 1) вона 

має фрагментований характер, оскільки охоплює три відносно автономні підсистеми 

– інституційний механізм ООН, інституційний механізм спеціалізованих установ 

ООН та конвенційні механізми; 2) повноваження деяких органів частково 

перетинаються, хоча це не створює конфлікту юрисдикцій, оскільки діє правило, що 

кожен орган, приймаючи справу до розгляду, перевіряє, чи вона не є (не була) 

предметом розгляду інших органів; 3) нормативний зміст права на СВП усіх трьох 

підсистем визначається єдиним документом – Міжнародним пактом про 

громадянські та політичні права 1966 р.; 4) ключові органи всіх трьох підсистем 

підзвітні Генеральній Асамблеї ООН.   

11. Найефективнішим універсальним механізмом захисту СВП є розгляд 

індивідуальних скарг у рамках Комітету з прав людини. Цьому сприяє кілька 

чинників. Серед них – індивідуальний характер представництва, тобто члени 

Комітету діють особисто. Причому, на відміну від регіональних органів прав 

людини, рішення Комітету не мають юридично обов’язкової сили, тому не є 

підставою для перегляду справ національними органами правосуддя, що можна 

вважати недоліком.  

12. Водночас із універсальним механізмом захисту СВП існують і кілька 

регіональних систем. Основні з них: європейська (діє у рамках Ради Європи), 

міжамериканська (у рамках Організації американських держав) і африканська (у 

рамках Африканського союзу). Діють також інші регіональні системи (наприклад, у 

рамках ОБСЄ, ЄС, арабська, мусульманська тощо), хоча їхня роль значно менша.   

Історично перша і найрозвинутіша – Європейська система, заснована на 

підставі Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. Серед її особливостей назвемо такі: вона має однорівневу структуру, 

основний орган у ній – Європейський суд з прав людини; індивіди отримали прямий 

доступ до Суду; рішення Суду є обов’язковими для держав-учасниць. 

Міжамериканська система діє на підставі Американської конвенції про права 

людини 1969 р. На відміну від європейської, така система є дворівневою, оскільки, 

крім Суду, має Комісію. Індивіди позбавлені права прямого доступу до Суду, їхні 

скарги може розглядати цей орган лише після рішення Комісії.   
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Африканська системи діє на підставі Африканської хартії прав людини і 

народів 1981 р., передбачаючи двоступеневу систему органів – Комісію і Суд. 

Індивіди можуть отримати прямий доступ до Суду лише у випадку, коли на це є 

згода держави-відповідача.   

13. Кожна регіональна система захисту прав людини має певні особливості в 

розумінні СВП, її основних елементів та нормативного змісту даного права. Так, 

європейська система розглядає СВП одним із основних прав, тобто у випадку 

конфлікту цього права з іншими Суд завжди змушений відавати перевагу якомусь із 

прав. У міжамериканській системі ситуація суттєво різниться, адже тут така свобода 

є абсолютною і захищається навіть у випадках коли виникає суперечність з іншими 

правами. Ще одна особливість полягає в тому, що тут, на відміну від інших, 

передбачено пряму заборону цензури та будь-яких непрямих обмежень. На 

противагу міжамериканської системі, африканська не надає такого важливого 

значення свободі вираження поглядів. Це засвідчує, ст. 9 Африканської хартії прав 

людини і народів 1981 р., яка передбачає таке право, однак вона спочатку 

встановлює право на інформацію, а лише згодом - право на СВП. Окрім того, Хартія 

констатує, що ця свобода реалізується у межах, передбачених законом.  
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АНОТАЦІЯ  

Мельник А. В.  Міжнародно-правове регулювання права на свободу 

вираження поглядів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право». ‒ Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018.  

Проведене дослідження дозволило отримати комплексний науковий аналіз 

правовідносин, що виникають в процесі міжнародно-правового регулювання права 

на свободу вираження поглядів.  

Наукова праця дозволила підсумувати встановлення теоретико–

методологічних підходів до вирішення проблематики міжнародно-правового 

регулювання права на свободу вираження поглядів,  визначено поняття «свобода 

вираження поглядів» у міжнародному праві, розкрито передумови становлення та 

розвитку міжнародно-правового регулювання даного права, проаналізовано джерела 
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правового регулювання права на свободу вираження поглядів, з’ясовано місце права 

на свободу вираження поглядів в структурі основних прав і свобод людини.  

Також було досліджено нормативний зміст права на свободу вираження 

поглядів, детально проаналізовано основні елементи даного права, 

охарактеризовано обмеження свободи вираження поглядів що передбачені в 

міжнародно-правових актах, розкрито позитивні обов’язки держав щодо 

забезпечення права на свободу вираження поглядів.  

Окрему увагу приділено питанню про інституційний механізм захисту права 

на свободу вираження поглядів. Зокрема детально розкрито особливості 

регулювання даного права як універсальними, так і регіональними  міжнародними 

органами.   

Ключові слова: свобода слова, свобода думки, свобода вираження поглядів, 

міжнародно–правове регулювання,  захист прав людини, позитивні обов’язки 

держави.  

  

АННОТАЦИЯ 

Мельник А. В. Международно-правовое регулирование права на свободу 

выражения мнения. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 - «Международное право». - Киевский национальный 

университет  имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2018. 

Проведённое исследование позволило получить комплексный научный анализ 

правоотношений, возникающих в процессе международно-правового регулирования 

права на свободу выражения мнения. 

Научная работа позволила подытожить установление теоретико-

методологических подходов к решению проблематики международно-правового 

регулирования права на свободу выражения мнения, определено понятие «свобода 

выражения мнения» в международном праве, раскрыто предпосылки становления и 

развития международно-правового регулирования данного права, 

проанализированы источники правового регулирования права на свободу слова, 

выяснено место права на свободу выражения мнения в структуре основных прав и 

свобод человека. 

Также было исследовано нормативное содержание права на свободу 

выражения мнение, подробно проанализированы основные элементы данного права, 

охарактеризованы ограничения свободы выражения мнение предусмотренных в 

международно-правовых актах, раскрыто положительные обязанности государств 

по обеспечению права на свободу выражения мнения. 

Отдельное внимание уделено вопросу об институциональном механизме 

защиты права на свободу выражения мнения. В частности подробно раскрыты 

особенности регулирования данного права как универсальными, так и 

региональными международными органами. 
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Ключевые слова: свобода слова, свобода мысли, свобода выражения мнений, 

международно-правовое регулирование, защита прав человека, положительные 

обязанности государства. 

 

SUMMARY 

Melnyk A. V.  International legal regulation of freedom of expression.- 

Qualification scientific work on the rights of the manuscript.  

Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences in specialty 12.00.11- 

"International Law". – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018.  

Scientific work allowed to summarize the establishment of theoretical and 

methodological approaches to the solution of the problems of international legal regulation 

of the right of freedom of expression; the notion of "freedom of expression" was defined 

as a subjective natural law, which has an absolute character and includes the person's 

ability to search, receive and distribute information, ideas (views, beliefs, concepts) in any 

form (orally, in writing, by means of print or artistic expressions or by other means of 

choice) and manifest in active and passive behavior. 

It is argued that the first norms regulating freedom of expression have arisen a long 

time ago - even in the period of the formation of the first states. This happened in parallel 

with the process of improving the concept of protecting human rights through the 

consolidation in the national legislation of ideas developed by scholars - philosophers and 

lawyers. An important role here was played by religious norms, since they provided for 

this right. And it is the philosophical analysis and criticism of their content that were the 

basis for philosophical concepts, which were later transformed into national law, and 

hence into international law. The main stages of formation and development of legal 

regulation of this right are highlighted. 

It is proved that freedom of expression is the basis for the implementation of a 

number of other human rights and freedoms, in particular freedom of religion, freedom of 

association (association), freedom of peaceful assembly, certain judicial guarantees, etc. 

Some rights were generally isolated from the freedom of expression, in connection with 

which in practice the question about their connection often arises. An analysis of 

international legal doctrine and practice shows that in the case of competition between 

several rights or freedoms, conflicts that arise can be resolved in various ways. Firstly, the 

preference is given to one of the rights, and the reference to another is impossible. 

Secondly, the rules of lex specialis derogat legi generali is applied. According to the 

general approach, it is necessary to determine whether one fundamental right is superseded 

by another as lex specialis. There are two logical options: a) freedom of expression has an 

advantage over other rights; b) another right has the advantage over freedom of 

expression. Thirdly, the principle of synergy is used. Rights compete in the ideal form 

(cumulation of fundamental rights), giving the subject the opportunity to refer to them in 

order to maximally protect their position. In practice, the first approach is traced most 

often. 
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The normative content of the right of freedom of expression was also examined, the 

main elements of this law, structure statement of freedom of expression were analyzed in 

detail through the research of the three elements-object, subject, content. 

The restrictions on freedom of expression stipulated in international legal acts are 

described, the positive obligations of the states concerning the provision of the right of 

freedom of expression are disclosed. The list of positive obligations of the states in the 

sphere of providing freedom of expression was developed and formulated, it includes: 1) 

defense and protection of freedom of expression  in horizontal (from interference of 

private persons) and vertical (from interference of state bodies) relations; 2) provision of 

conditions for the free practice of journalists and the media (in particular, their physical 

protection); 3) creation and maintenance of an adequate information infrastructure and 

opportunities to use the benefits of freedom of expression (including vulnerable groups of 

population); 4) ensuring the pluralism of the information space (diversity of the media, 

free competition of ideas and coexistence of cultures); 5) granting access to certain types 

of information that is administered by the state; 6) guaranteeing the protection of personal 

data; 7) providing access to the Internet; guaranteeing the "right of oblivion". And 

although today such a list can be considered exhaustive, it will, in our opinion, increase 

with the expansion of the content of freedom of expression. 

Particular attention is paid to the issue of the institutional mechanism of protecting 

the right of freedom of expression. In particular, the peculiarities of regulating this right by 

universal and regional international bodies are described in detail. It is argued that each of 

the regional human rights protection systems has peculiarities in understanding of the right 

of freedom of expression. The broadest understanding of freedom of expression exists 

within the framework of the American system, where it is absolutized, somewhat 

narrower, within the framework of the European and the least - within the framework of 

the African, where it is implemented within the limits stipulated by law. 

Key words: freedom of speech, freedom of thought, freedom of expression, 

international legal regulation, protection of human rights, positive obligations of state. 
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