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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». ‒ Львівський національний 

університет імені Івана Франка МОН України, Львів. -  Київський національний 

університет  імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

У дисертації досліджено основні теоретико-методологічні підходи до 

вирішення проблематики міжнародно-правового регулювання права на свободу 

вираження поглядів. Дано авторське визначення свободи вираження поглядів, 

як суб’єктивного, природнього права 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. Стверджується, 

що перші норми, які регулюють свободу вираження поглядів, виникли давно – 

ще у період становлення перших держав. Це відбулося паралельно із процесом 

удосконалення концепції захисту прав людини через закріплення у 

національному законодавстві ідей, що розробили вчені – філософи та правники. 

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. Висвітллено основні етапи 

становлення і розвитку правового регулювання даного права.  

Доведено, що свобода вираження поглядів 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 свободи вираження поглядів, 

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, 
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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) свобода вираження поглядів 

має перевагу над іншими правами; б) інше право має перевагу над СВП. 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.  

Також було досліджено нормативний зміст права на свободу вираження 

поглядів, детально проаналізовано основні елементи даного права,  положення 

про структуру свободи вираження поглядів, яке розкрито через аналіз трьох 

елементів - об’єкта; суб’єкта; змісту. 

Охарактеризовано обмеження свободи вираження поглядів що 

передбачені в міжнародно-правових актах, розкрито позитивні обов’язки 

держав щодо забезпечення права на свободу вираження поглядів.  

Стверджується, що 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.  

Розроблено та сформульовано перелік позитивних зобов’язань держав у 

сфері забезпечення свободи вираження поглядів, до яких зараховано: 1) захист і 

охорона свободи вираження у горизонтальних (тобто від втручання приватних 
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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 свобода 

вираження (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 

свободи 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. Серед особливостей механізмів виокремлено 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.   

Стверджується, що що кожній з регіональних систем захисту прав 

людини притаманні особливості у розумінні права на свободу вираження 

поглядів, у тому числі підтверджено, що найширше розуміння свободи 

вираження поглядів 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 

Ключові слова: свобода слова, свобода думки, свобода вираження 

поглядів, міжнародно-правове регулювання,  захист прав людини, позитивні 

обов’язки держави. 
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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». - Ivan Franko National University of Lviv, Lviv. - 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. 
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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. 

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 
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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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ВСТУП 

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.  
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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. 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.  
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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;  

–  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 
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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 
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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;  

- 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;  
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- 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 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 
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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 «Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, 

право», 18 лютого 2016 р., м. Львів, (тези опубліковано); Міжнародній науково-
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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.  
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Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВОБОДИ 

ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

Даючи загальну характеристику СВП видається за необхідне розглянути 

наступні питання: становлення та розвиток міжнародно-правого регулювання 

СВП, поняття СВП у міжнародному праві та основні підходи до її розуміння і 

відмежування її від суміжних понять, а також місце даної свободи в системі 

прав людини. 

 

1.1. Становлення та розвиток правового регулювання свободи 

вираження поглядів в національному і міжнародному праві 

Значення інформації в міру переходу до постмодерного суспільства, 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, формування нових видів 

взаємодії як між громадянами, так і між громадянином та державою дедалі 

зростає [248]. З огляду на це, належне гарантування СВП поглядів набуває 

особливої актуальності, про що свідчить практика як міжнародних, так і 

національних органів, до компетенції яких входить захист прав людини.  

Однак, існуюча система захисту СВП складалася протягом досить довгого 

періоду. При цьому її становлення та розвиток відбувався паралельно з 

еволюцією системи захисту прав людини загалом. Тому справедливим 

видаються думки колективу авторів на чолі з Є.А. Лукашевим про те, що 

сучасний перелік прав і свобод людини, що зафіксований в міжнародно-

правових актах та конституціях правових держав – результат довготривалого 

історичного становлення еталонів і стандартів, які стали нормою сучасного 

демократичного суспільства [436, c.12]. Загалом, погоджуючись з цією 

позицією, слід відмітити, що становлення права на СВП мало ряд 

особливостей. Саме тому видається необхідним проаналізувати особливості 

становлення правового регулювання права на СВП. 

Однак, перш, ніж перейти до розгляду основних етапів розвитку права, 

яке є об’єктом даного дослідження, видається логічним звернути увагу на 

особливості термінології, а саме той факт, що, говорячи про право на СВП, як 

правило, використовуються одразу два терміни «право» і «свобода». Таке 
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використання термінів склалося історично і є загальноприйнятим в даний час. 

Поряд з цим використовуються як аналоги «СВП» та «право на вільне 

вираження поглядів» та інші.  

Як відзначає Б.А. Страшун, юридичну відмінність між правом 

(суб'єктивним) і свободою провести досить важко. В більшість випадків, коли 

мова йде про суб'єктивне право, передбачається наявність більш-менш 

конкретного суб'єкта, на якому лежить кореспондуючий цьому праву обов'язок. 

Коли ж йдеться про свободу, мається на увазі заборона на її заперечення або 

обмеження, звернені до невизначеного кола суб'єктів, зобов'язаних поважати цю 

свободу (тобто практично до будь-якого можливого порушника свободи) [371, c. 

146]. Значить, якщо «СВП» проголошена в законі, особа має право вимагати у 

держави захисту від будь-якого суб'єкта, що перешкоджає їй вільно ЗБИРАК 

висловлювати свої погляди. У випадку, якщо б це було «право», то такий 

обов’язок держави існував би виключно щодо власних органів. З іншої сторони, 

на сьогодні практично не існує жодного права (першого покоління), яке б 

передбачало наявність кореспондуючого обов’язку виключно у одного суб’єкта. 

Тому можна констатувати, що даний поділ є досить умовним. Саме тому слід 

погодитися з думкою Букенбаєва Р.М., який цілком справедливо стверджує, що 

хоча з точки зору теорії права між термінами «право» і «свобода» є ряд суттєвих 

відмінностей, однак з практичної точки зору їх цілком можна розглядати 

взаємозамінними. На його думку, з позиції юридичної природи права і основні 

свободи не відрізняються одне від іншого і часто заради зручності їх 

використовують як аналоги, оскільки їх зміст охоплює явища одного порядку. 

[285, c.146] 

Як відомо, СВП зародилася досить давно, ще у стародавньому світі. Як 

правило, її появу пов’язують із політичним і громадським життям стародавньої 

Греції. Управління містами-полісами здійснювалося за допомогою 

безпосередньої участі громадян. Це призвело до появи цілої плеяди відомих 

ораторів, більше того, саме з цими подіями пов’язують виникнення риторики.  

Як відомо, правила, що стосуються прав людини виникли паралельно в 

більшості культур тогочасного світу [243, c. 3-7]. Зазвичай, це пов’язують із 
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тим, що у ранніх культурах формувалися певні правила співіснування її членів, 

на основі який згодом виникають моральні, а потім - релігійні, і тоді вже - 

правові норми. При цьому більшість норм, які регулювали тогочасні відносини 

між індивідами, а також між індивідом і владою спочатку носили чітко 

виражений релігійний характер [14, c. 4-6]. Саме тому в контексті даного 

дослідження видається за доцільне проаналізувати основні релігійні норми, 

оскільки, як уже згадувалося вище, вони є важливими джерелами, що впливали 

на регулювання СВП. 

Слід відзначити, що СВП є одним із наріжних каменів практично кожної 

релігійної системи, тому не дивно, що можна назвати десятки, якщо не сотні, 

прикладів релігійних норм, які стосуються даної проблеми. Спробуємо 

порівняти такі норми в основних релігіях, що найбільше вплинули на розвиток 

прав людини, а саме в християнстві, ісламі, буддизмі та індуїзмі.  

Як відомо, свобода волі (в розумінні - діяти на власний розсуд), яку 

загалом з певними обмеженнями можна ототожнювати із СВП), без якої загалом 

неможлива дана свобода, є ключовим елементом християнства. Так вже на 

перших сторінках Старого Завіту є згадка про це: «Та й дав Господь Бог 

чоловікові таку заповідь: "З усякого дерева в саду їстимеш; з дерева ж пізнання 

добра й зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно 

вмреш." (Буття 1.16-17). Як бачимо, християнство побудована на тому, що 

людина має право діяти на власний розсуд. При цьому значна увага 

приділяється слову як першоджерелу свободи та свободи слова загалом. Так, 

Євангеліє від Іоанна розпочинається словами: «Спочатку було слово, і слово 

було у Бога, і слово було Бог» (Іоана 1:1). Слово одне із імен Бога, і у 

метафізичному розумінні свобода слова означає свободу Бога. Відповідно, 

право на свободу слова – невід’ємне право людини як істоти, створеної за 

образом і подобою Божою. (Бут. 1:26) 

Однак, досить часто норми, які передбачають СВП, ігнорувалися через 

особливе трактування церкви. Так, зокрема, є ряд відомих праць учених 

богословів, які, наприклад, обмежують практику застосування цих норм у 

випадку, якщо особа проповідує вчення, що суперечить офіційній доктрині 
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церкви. Загалом, можливо, такі відмінності в трактуванні Святого Письма і 

неприйняття іншої точки зору призвели до розколу в Християнстві, 

виникненню кількох десятків течій та ряду збройних конфліктів (наприклад 

Гусицьких воєн). Більше того, досить часто особи, які проголошували свої 

погляди, що суперечили церковній доктрині оголошувалися єретиками та 

відлучалися від церкви. Крім того, на практиці, особливо в період 

середньовіччя, християнство не визнавало право на СВП особами, які 

сповідують інші релігії, загалом, як і більшість інших релігійних систем. 

Та попри вказані застереження, свободою як осноположною властивістю 

людини пройнята вся Біблія, особливо Новий заповіт, які значно вплинули на 

розвиток доктрини про права людини, в тому числі і норм міжнародного права, 

що регулюють СВП. 

Не менш цікаві погляди на свободу вираження думки в Ісламі. Значна 

частина європейців вважають її абсолютно нетерпимою до іновірців [397, c. 75]. 

Ця точка зору є абсолютно невірною. Дана релігія вважає свободу природним 

правом людської істоти. Життя втрачає сенс, якщо в ньому немає свободи. Коли 

людина втрачає свободу, вмирає її внутрішня сутність, навіть якщо зовні вона 

продовжує жити. Цікавим є те, що у Ісламі свобода підноситься на такий рівень, 

що звільнення приходить вже через справжнє визнання існування Аллаха. 

Аллах говорить: «Немає примусу в релігії. Прямий шлях уже відрізнився від 

омани» (Коран, 2: 256) 

Фактично Коран відкидає примус в релігії, тому що віра - наймогутніша 

річ, яку має людина. Звідси випливає, що примус неприпустимий і в усьому 

іншому. Тобто людина вільна вибирати, чим їй володіти і що робити, не 

дотримуючись чиєї б то не було волі. Індивідуум має вільну волю і свободу 

вибору [376]. 

На практиці Іслам спочатку строго дотримується принципу свободи 

особистості. Так халіф Умар ібн Хаттаб говорив: «Як можете ви поневолювати 

людей, коли вони народжені вільними». Іслам суворо забороняє насильницьке 

прилучення людей до якого-небудь вчення або віросповіданням.  
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Іслам гарантує свободу слова і критики і, більш того, вважає ці явища 

обов'язковими, коли мова йде про інтереси всього суспільства або ж 

зачіпаються найбільш загальні принципи ісламської моралі і етики. У подібних 

випадках в Ісламі вважається обов'язковим для кожного мусульманина 

висловити свою думку для того, щоб відкрити правду, не боячись нікого, крім 

Всевишнього Аллаха: невід'ємна характерна риса кожного мусульманина - 

триматися того, що добре, і оцінювати, що є зло, і закликати інших прагнути до 

хорошого, і утримувати їх від злого. У подібних випадках свобода слова і 

критики також стає швидше обов'язком, ніж правом [413]. 

На відміну від християнства, яке життя особи вважає вищою цінністю, 

аніж її свободу, Іслам же виходить із протилежних позицій. І покладає на 

кожного правовірного обов'язок відстоювати свободу усіма силами. Адже 

репресії і переслідування - це насильство над інтелектом, почуттям особистості 

і свободою [131]. 

Саме так розумілася свобода слова за часів Моххамеда та його 

сподвижників аж до падіння Османської імперії. А потім настав період, коли 

відбувся серйозний «злам» у трактуванні Корану. Деякі ісламські проповідники 

у відповідь на посилення ролі християнства в арабському регіоні почали 

проповідувати більш радикальні думки, дещо по іншому трактуючи розуміння 

основних моральних норм мусульман та принципів їхньої релігії. При цьому 

можна констатувати значну кількість течій, які фактично відкинули право на 

СВП. На сьогодні СВП досить по різному трактується кожною з основних течій 

Ісламу. Загалом же дана релігійна система поряд з християнством суттєво 

вплинула на основні підходи до питання СВП і особливо на питання 

становлення критеріїв її обмеження. 

На тлі попередніх релігійних вчень досить цікавими видаються погляди на 

свободу, зокрема, СВП y буддизмі. Переважна більшість авторів вважають 

буддизм однією із найбільш пацифістських релігій світу, а отже вона повинна 

нормально сприймати інші точки зору. Проте, слід розпочати з того, що на 

відміну від «авраамівських» релігій (християнства, іудаїзму та мусульманства), 

у далекосхідних релігіях зовсім по іншому розуміється поняття індивіда. У 
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буддизмі індивід - це не соціальна істота, яка живе серед собі подібних і володіє 

певними правами і обов’язками, тобто щось конкретне, а швидше назва групи 

психофізичних елементів (драхм). Як правило, прийнято виділяти п’ять таких 

груп: рупа, ведана, санджня, санскара, виджняна [477, c.311]. Саме стан 

ідеального співвідношення цих елементів дозволяє досягнути ідеального стану 

буття - нірвани. Тобто, якщо ціллю буття «авраамівських» релігій є потрапити в 

рай, то в буддизмі досягнути стану нірвани, який означає небуття - повну 

відсутність власного «я». Звідси свобода полягає в відмові від власного «я». 

Таким чином, під впливом безпристрастності виникає свобода - духовна 

свобода. У ранніх буддійських вченнях свобода складається з двох частин. По-

перше, є чето-вімукті – “свобода розуму”, яка позначає повну свободу від будь-

якої суб'єктивної емоційної та психологічної упередженості, від забобонів, від 

будь-якої психологічної обумовленості. І, по-друге, є праджня-вімукті - 

«свобода мудрості», під якою розуміється свобода від всіх невірних поглядів, 

усією хибною філософії, всіх поглядів [460, c.167]. 

Ця повна свобода серця і розуму на найвищому з можливих рівнів - мета і 

об'єкт буддійської життя і практики. Одного разу Будда сказав: «Як у океану 

один смак, смак солі, так і у мого вчення один смак, смак свободи» [454, c.142]. 

Саме цим зумовлена специфіка в сприйняті СВП. Для буддиста вона не має 

такого важливого значення, оскільки вона не є проявом божественного начала, а 

швидше навпаки. Саме тому для представників даної релігії є більш характерна 

покірність та поміркованість, вони висловлюють свою думку лише у тому 

випадку, коли їх про це просять. 

Ще одною із так званих «світових релігій» є індуїзм. Це релігійне вчення 

будується на принципі єдності і універсальності всього в світі, як 

матеріального, так і духовного. В індуїстській традиції дух єдності та 

універсальності поширюється на весь світ [382, с. 68-69]. Рігведа зазначає, що 

«існує один людський рід». Звідси виводять принцип «Сарва дхарма Самбхава» 

(«повага до всіх релігій та вчень»), що визнає цінність різних традицій, 

вірувань, шляхів пошуку істини. Індуїзм проголошує основним обов'язком 

володаря захист свого народу від загроз світу та посягання на свободу. Це 
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означає, що свобода, в тому числі СВП, є наріжним каменем даної релігійної 

системи. Таким чином, індуїзм є однією із найбільш толерантних релігій, яка 

передбачає вираження власних поглядів. 

Отже, підсумовуючи все вищесказане, слід відзначити той факт, що 

релігійні норми містять ряд спільних підходів до врегулювання проблеми СВП. 

З плином часу релігійні норми були перенесені в національне законодавство та 

паралельно вплинули на формування доктрини права і врешті-решт знайшли 

своє втілення в міжнародному праві. 

Повертаючись до аналізу історії розвитку правового регулювання СВП, 

слід констатувати, що їм характерні майже всі етапи, що притаманні розвитку 

міжнародного права загалом.  

Як відомо, Стародавнє міжнародне право мало винятково регіональний 

характер [286, c. 13]. Тогочасні цивілізації досить мало (за сьогоднішніми 

мірками) контактували між собою. Більше того, сфера регулювання 

міжнародного права, як правило, була обмежена питаннями війни і миру. Все 

решта - сфера виключного регулювання національного права. Усі питання про 

взаємодію індивідів між собою чи індивіда і влади, в тому числі СВП, 

регулювалися нормами національного права. Також слід враховувати, що 

тогочасні правові норми носили виключно релігійний характер [118, c. 487-493], 

закони проголошувалися в «Імя Бога» [242, c. 16-30]. Це однаково стосується як 

Стародавнього Єгипту, Месопотамії, так і Стародавньої Греці (особливо Афін) 

та Риму. 

Питання про СВП в стародавньому Єгипті навряд чи могло виникнути, 

оскільки будь-яка особа, яка висловлювала думку, що суперечила волі Фараона, 

одночасно сперечалася з волею Богів, а це неприпустимо в суспільстві такого 

типу. Проте у Біблії та Корані можна прочитати історію Мойсея, який поставив 

під сумнів справедливість існуючого в Єгипті порядку та наслідки такого 

вчинку для самого Мойсея. 

Досить схожою була ситуація в Месопотамії, де центром тогочасної влади 

і всього цивілізованого світу були храми, а їх настоятелі здійснювали не тільки і 

не стільки духовну, але й світську владу. У зв’язку із цим складно уявити собі 



27 
 

ситуацію, що хтось висловлював думки, які суперечили релігійним догмам. 

Попри це, у законах Хамурапі є норма 127, яка передбачає відповідальність за 

наклеп: «Якщо чоловік, простягши палець проти божої сестри або чиєїсь 

дружини, не доведе [обвинувачення], то цього чоловіка слід повергнути перед 

суддями і побрити йому виски» [492, с. 151 -178]. Таким чином, вже в ті часи 

існували норми, що передбачали відповідальність за наклеп. 

Зовсім по іншому питання свободи слова розглядалося в Древній Греції, 

особливо в Афінах [245, c. 12-34.]. Як відомо, система управління даним 

містом-полісом будувалася на демократичних засадах. Суспільний устрій цієї 

держави був розумним компромісом між двома конфліктуючими принципами: 

ідеєю автономії волі та розуму особи, з однієї сторони, та ідеєю вищого закону - 

з іншої [352, c.64]. Давньогрецьке суспільство було своєрідною формою 

співіснування суб’єктів з чітко вираженим індивідуалістським підходом, в 

якому свобода індивіда співіснує з чітким виконанням прийнятих законів. При 

цьому демократія, на відміну від сучасного її розуміння, не зводиться до влади 

народу та прийняття рішень більшістю, а швидше є формою пошуку 

найкращого рішення, яке приймається на підставі відкритого обговорення, 

максимальної відкритості, публічності, а також засноване на вірі в гуманізм і 

розум. За таких умов свобода слова стає важливим інструментом демократії. 

Рівні можливості висловлювати свої погляди, на думку Геродота, є головним 

елементом рівності всіх громадян перед законом і є суттю демократії.  

Саме демократія і свобода слова, що довгий час домінувала в Афінах, 

призвели до виникнення цілої плеяди видатних вчених-філософів, які серед 

іншого, висловлювалися і щодо свободи людини загалом і свободи висловлення 

поглядів зокрема. Серед таких слід назвати Анаксагора, Сократа, Платона, 

Арістотеля та інших. Всі вони відводили значну роль свободі людини. При 

цьому свобода, на їх думку, не могла бути абсолютною, а була обмежена 

законами людськими, і що набагато важливіше - Божественними. Так, зокрема 

Арістотель зазначав «Основним началом демократичного ладу являється 

свобода… А однією із умов свободи… по черзі бути керованим і правити… 

Друге начало жити так, як кому хочеться, ця особливість є наслідком свободи, 
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тоді як наслідок рабства - відсутність можливості жити як хочеться» [271, c. 2-3, 

11-13] . Цю думку продовжує Платон, який застерігав від надмірної свободи: 

«Адже надмірна свобода, очевидно, і для окремої людини, і для держави 

повертається нічим іншим, як надмірним рабством… Так ось, тиранія виникає, 

звичайно, не із якогось іншого ладу, а із демократії, інакше говорячи, із крайньої 

свободи виникає величезне і найжорстокіше рабство» [421, c. 267-270]. 

Яскравим прихильником принципу свободи в античній філософії є Епікур 

і його учні. Розглядаючи людину як головну цінність, Епікур прагнув 

вивільнити її з-під панування фаталістичного існування долі та заперечував 

залежність від нерозумної природної стихії, для чого ввів категорію 

«випадковість» як основу для обґрунтування людської свободи. З його погляду, 

кожен індивід є мікрокосмосом, який здатний за допомогою своїх рішень та дій 

вносити гармонію у власне життя [317, c.15].  

Кардинально протилежну позицію відстоювали стоїки, зокрема Сенека та 

Марк Аврелій. Їх позиція - свобода за жодних обставин не може розглядатися як 

найвища цінність людського буття. Більше того, вони всіляко прагнули 

обґрунтувати заперечення її реальності [494, c.165]. Вони вважали, що в природі 

немає нічого, що визначалося б чимось, крім необхідності. З їх позиції, людина 

не вільна лише в тому, як вона відноситься до законів і сил, які і визначають її 

буття. 

Досить цікавими є погляди на свободу виразу поглядів та свободу саме 

Епікура. Його ідея базується на важливості рівності, свободи і незалежності 

людей, що гарантують закони, встановлені відповідно до критеріїв 

справедливості, яку він фактично утотожнював з природнім правом.  

Попри широкий розвиток СВП в Греції, там було прийнято низку законів, 

що обмежують свободу слова. Так, наприклад, були заборонено чинити 

наступні дії: наклеп, злісне кепкування з існуючої системи влади та законів, 

пропаганда атеїзму [228, c. 179-203]. Причому останнє вважалося найбільш 

серйозним злочином [19, c.347]. Так, відомими є факти, коли Афіни 

переслідували ряд філософів, зокрема Анаксагора, Плотагора, Сократа, 

Арістотеля. Слід відмітити, той факт, що право підсудного говорити в Суді 
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взагалі не було обмежено, більше того, воно гарантувалося законами і 

виводилося з волі самих Богів. Про цінність свободи слова для самих греків 

свідчать слова Сократа, які він виголосив під час судового процесу над ними в 

399 р. д.н.е. : «Якби ви запропонували мені волю в замін того, що я не буду 

більше висловлювати свою думку… Я б вам відповів: О народе Афін, я швидше 

слухатиму волю Богів, аніж вас». 

Таким чином, СВП в сучасному розумінні зародилася саме в Афінах, 

гарантувалася законами, і саме тут почали розробляти перші критерії її 

обмеження.  

Історично грецька культура була органічно перенесена в римську, однак із 

певними особливостями. Це стосується демократії та СВП. У Стародавньому 

Римі (принаймні в період республіки) свобода слова вважалася однією із 

базових ознак людини, яка випливає з самого її єства, а відповідно не може 

обмежуватися, хіба що таке обмеження випливає з волі Богів [9, c.55]. 

Республіканський Рим вирішував свої державні справи дебатами в народних 

зборах, сенаті і суді, де практично міг виступити кожен вільний громадянин. 

Тому володіння словом було для кожного римського громадянина, який бажав 

брати участь в управлінні державою, необхідним навиком. Плутарх зазначав, 

що мистецтво промови, як би друге тіло, знаряддя, незамінне для чоловіка, який 

не має наміру животіти в нікчемності і неробстві. Ціцерон теж віддавав важливу 

роль мистецтву промови: Є два мистецтва, які можуть поставити людину на 

найвищий щабель пошани: одне - мистецтво полководця, інше - мистецтво 

гарного оратора» [496, с. 67]. Вчений відзначав важливу роль свободи слова. 

Так, зокрема, у своїй праці «Про державу» Ціцерон вказує «...тільки в такій 

державі, де влада народу найбільша, може існувати свобода; адже приємніше, 

ніж вона, не може бути нічого, і вона, якщо не є рівною для всіх, вже не є 

свободою [495, c. 67] ».  

Однак, з часом роль свободи слова в Римі зменшується. Так в період 

імперії таке мистецтво вже не було потрібне. Тому поступово про свободу слова 

було забуто. Загалом же слід відмітити, що римська концепція свободи слова 

дещо відрізнялася від грецької, перш за все, значно більшим тяжінням до волі 
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держави. В той час у Греції її межі визначалися, в першу чергу, релігійними 

нормами. 

Після розпаду Римської Імперії у Європі розпочався період, який 

називають «темними віками». Для цієї епохи є характерним нівелювання всього 

того, що було створено греками і римлянинами в сфері права. Фактично в 

період Середньовіччя всі відносини регулювалися двома факторами, а саме, 

правом сильнішого та церковною владою. При цьому слід зауважити, що на 

відміну від викладеної вище християнської концепції СВП, в Середньовіччі 

використовували досить спотворені її варіанти, в яких й мови вести про будь-які 

права людини не було сенсу. За будь-які висловлювання, що суперечили 

офіційній доктрині церкви, людину могли оголосити єретиком чи навіть 

спалити. Однак, серед християнських священиків з’являється ряд вчених, котрі 

пробують відновити гуманізм, притаманний ранньому християнству. Серед 

таких, в першу чергу, слід назвати Фому Аквінського, який, розмірковуючи про 

свободу людини, говорить: «Засадою свободи являється воля як її субстат, а 

причина свободи - розум. Тому що воля може вільно повертатися на різні 

предмети, в залежності від того, що розум може мати різні уявлення про блага» 

[488], тобто «свобідним є те, що є причиною самого себе» [487]. Трактуючи ці 

слова, сучасні філософи відзначають, що Фома Аквінський фактично визнавав 

свободу людини основною цінністю. При цьому він апелював до розуму як до 

єдиного критерію, що встановлює межі такої свободи.  

Тобто у середні віки свобода втрачає природно-історичне обґрунтування. 

На зміну приходить Божественне право, затверджене християнством, яке 

вимагає поваги до кожної людини як істоти, наділеної душею і створеної Богом. 

Божественне походження зумовлює принципову рівність і свободу всіх людей 

[442, c. 371]. 

 Так один із засновників християнської філософії Августин будує свої 

погляди на взаємозалежності людського вільного вибору та Божої необхідної 

благодаті. При цьому, на його думку, людська свобода завжди противиться 

благодаті і повинна бути нею перевершена. 
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Все вищесказане дає підстави вважати, що принаймні на рівні філософії 

свобода людини залишається важливим елементом людської особистості. Проте 

на практиці довгий час це не гарантувалося жодним чином. Більше того, за 

часів Середньовіччя свобода була обмеженою лише «волею Бога», але й в 

значно більшій мірі особливостями феодального суспільства, яке було пройняте 

загальною залежністю від суверена, і права розглядалися як привілеї, даровані 

вищими станами. За таких умов може існувати лише свобода класу чи стану, але 

не свобода особистості, оскільки індивід при цьому ще не фігурує у повному 

розумінні слова як «особистість» [494, c.168].  

Таким чином, можна констатувати, що якщо у період античності свобода, 

і, зокрема, свобода слова є більше абстрактною, споглядальною, спрямованою 

на задоволення природніх інтересів людини, її самозахист та усвідомлення нею 

сенсу життя, то в період Середньовіччя визначає свободу як своєрідну ідею 

єдності Бога і людини, де доля людини потрапляє у залежність від волі 

надприродного і додатково обмежується наявністю феодального суспільства, 

яке будується на загальній залежності васала від свого суверена. Тобто, по суті, 

права були певними привілеями, які були даровані згори Богом лише вищим 

станам, тому виникає свобода не окремої людини, а певного суспільного класу.  

Ще однією особливістю такої свободи було те, що вона не знаходила свого 

втілення в правових нормах. Та поступово ситуація почала змінюватися. 

Першим національним актом, який закріплює мінімальний перелік прав людини 

є Magna Charta Libertatum 1215 р. (Велика хартія вольностей – перша неписана 

конституція Англії) [287]. Схожою за змістом була і Handfaestinung 1282 р. 

(датська «Велика хартія вольностей») [306, c.47]. І хоча Хартії не згадує окремо 

про свободу вільно висловлювати свої погляди, вона заклала основу для 

подальшого розвитку концепції прав людини, не тільки в Великобританії, але й 

у всій Європі, адже вони визначали межі втручання влади у життя певної особи 

чи групи осіб. 

В ХІІ -ХVI століттях відбувається процес активного відновлення науки і 

освіти в Європі. Засновуються перші університети, зростає інтерес до свободи 

слова, без якого будь-яка наука розвиватися не може. І вже через кілька століть 



32 
 

з’являється перші відомі тракти, присвячені правам. Особливо цікавим з 

погляду предмету нашого дослідження є праця Еразмуса, яку він написав для 

навчання Kарла V в 1516 р. [89]. Вчений відстоював позицію, що всі люди 

повинні бути вільними, і у зв’язку із цим писав: «У вільному стані мова теж 

повинна бути вільною».  

Однак, в цей період у Європі позиції церкви були ще досить сильними. 

Значна кількість вчених, які висловлювали ідеї, що суперечили християнській 

доктрині, потрапляли до рук інквізиції. Як приклад можна назвати Галілео 

Галілея, М. Коперника та ряд інших визначних вчених. Такі дії церкви не тільки 

не зупиняють інших вчених, але й викликають інтерес до питання свободи 

людини та свободи слова. Це було пов’язано з тим, що саме в цей період 

з’являються друковані книги, які досить часто потрапляють під заборону 

церкви. У зв’язку з цим в 1644 р. поет Дж. Мільтон одним із перших виступає 

проти обмеження свободи преси. У своєму памфлеті Areopagitica стверджує: 

«Той, хто знищує хорошу книгу, вбиває сам розум» [158, c.7]. 

В XVII ст. починається процес закріплення права на свободу, і в тому 

числі і свободу слова в національному законодавстві європейських держав. Як 

відомо, питання свободи слова досить тісно пов’язане з питаннями 

встановлення істини, самоврядування, забезпечення гнучкості політичної 

системи, самореалізації особи, природних прав людини та їх захисту. Тому 

логічно, що свобода слова виникає як засіб для забезпечення зворотнього звязку 

і підтримки високого рівня професійності влади ЗБИРАК. Але це можливо лише 

за умови демократії і виборності основних органів влади. Тому не дивно, що 

один із перших актів законодавства, англійський «Білль про права 1689 р.» 

гарантував членам Парламенту повну свободу обговорення справ королівства і 

чиновників, без чого його робота була б неефективною. Тобто, як справедливо 

відзначав Джон Мілль, «свобода є однією з найважливіших умов для пошуку і 

встановлення істини» [401, c, 247-249]. Не менш важливим є те, що «Білль про 

права» 1689 р. розглядав Парламент як вищий представницький орган 

національного самоуправління, а це означає, що право на інформацію про 
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роботу уряду виходить від народу. З розвитком демократії останнє набуло 

особливої актуальності. 

Значний вклад в розвиток ідей СВП внесла Швеція, в якій з 1719 р. триває 

«золота епоха свободи» аж до встановлення в 1772 рр. Густавом III 

абсолютизму [410, c.23]. Саме у цій країні було прийнято один із перших 

законів про свободу друку, який хоч і дещо по іншому розумів зміст даного 

права, проте вже сам факт його проголошення мав досить важливе значення 

[72]. 

Якісно новий етап в еволюції СВП розпочався у 1789 р. з ухваленням 

французькими Національними зборами Декларації прав людини і громадянина 

[349, c. 117-118]. Саме тут вперше було юридично закріплено право на СВП. 

Ст. 11 цього документу проголошувала: «Вільне вираження думок і поглядів є 

одне з найбільш дорогоцінних прав людини: тому кожен громадянин може 

вільно висловлюватись, писати і друкуватися, але відповідати за зловживання 

цією свободою у випадках, встановлених законом».  

В 1791 р. таке право закріплюється у Конституції США, перша поправка 

до якої передбачає «свободу релігії, слова і друку, право на мирні збори і право 

звернення до уряду з петиціями про припинення зловживань.» Таким чином, 

вже з середини ХVІІІ століття свобода слова була закріплена практично в усіх 

конституційних актах європейських держав та США і цілком справедливо 

вважається одним із найважливіших - основоположних конституційних прав 

людини і громадянина [506, c.16]. Того ж року воно закріплюється в конституції 

Польщі [140]. 

Декларація та вищеназвані Конституції стали прикладом для наслідування 

в багатьох державах Європи, зокрема, таке право закріплюється 1826 р. у 

законодавстві Португалії, у 1831 р. Бельгії, 1848 р. - Швейцарії та у 1850 р. - 

Пруссії. І фактично на кінець XIX ст. були в тому чи іншому вигляді закріплені 

в законодавстві більшості європейських держав та США.  

Проте, якщо говорити про самі ідеї СВП і прав людини загалом, то вони 

найбільш активно розвиваються в епоху Відродження і Просвітництва XVIII–

XIX ст. В цей час з’являється ряд досить яскравих філософів, правників та 
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політичний діячів, які обґрунтовують свободу людини, виходячи із природнього 

права, і передбачають можливість і необхідність оцінки національного 

законодавства (у даному випадку - позитивного права) з позиції справедливості.  

Як справедливо відзначає Алексєєв С.С., ключовою тезою зазначеного 

періоду виступає категорія «свобода», яка сприймається дещо по іншому, аніж 

ще кілька століть до того, і яка визначається на підставі опанування 

закономірностей розвитку як природи, так і розуму. В цей період свобода 

проявлялася через здатність чи можливість обирати за своїм власним бажанням, 

вчиняти відповідно до своєї волі чи інтересу, а не по волі чи в інтересах 

«інших», зокрема – зовнішньої владної сили [266, с. 446]. Дана тенденція 

особливо помітна в працях І. Канта та Г. Гегеля. 

І. Кант один із перших визначає право не через поняття юридичної 

свободи чи через розуміння свободи саме у філософському сенсі [276, c.17]. Він 

визначає свободу як єдине першочергове право, яке характерне кожній людині в 

силу його належності до людського роду [356, c.147]. Вчений, розмірковує про 

проблему свободи людини у світлі визначальної для його філософської системи 

протилежності між світом явищ і світом «речей у собі». І Кант стверджує, що 

намагатися їх пізнати й описати як такі (тобто перевести в площину явищ) певні 

закономірності й механізми, які уможливлюють феномен свободи волі, в 

принципі неможливо і не потрібно; адже про свободу свідчить сама моральна 

свідомість людини: ти можеш, оскільки ти мусиш (виконати свій обов’язок). 

Вчений поділяв людську свободу на позитивну і негативну. Першу – свободу 

добра – І. Кант вважав емпіричною цінністю, так як вона спирається на 

моральний категоричний імператив. Негативна (свобода сваволі) аморальна, 

небезпечна для людини і суспільства, а тому заради позитивної обмежується 

юридичними законами. Свободу філософ розглядає як основоположний 

елемента буття кожної окремої людини, джерела його творчості та ініціативи, 

тобто свобода є першопричиною розвитку людини[304,с. 70-81].  

 Схожий підхід притаманний Г. Гегелю, для якого право – це свобода, 

сваволя – це «її змішування з несвободою», а закон – це розум і свобода. Будь-

які прояви останньої мають різні ступені абстрактності, але у сукупності, 
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засобом свого «зняття», надають змогу реалізувати свободу як «благо в певній 

його особливості». Саме таке благо накопичує та втілює всі прояви свободи – 

особи, громадянського суспільстві, держави. Загалом же філософську систему 

Гегеля можна передати фразою: «Будь особою і поважай інших як осіб» [295, 

c.52]. Г. Гегель визначає свободу як найвищу вершину, яка не потребує 

споглядання з низу вверх, адже людина не визнає ніякого авторитету, і там де 

немає поваги до свободи людини, її не зобов’язує [296, c.444].  

Суттєвий вклад в розвиток доктрини про СВП було внесено рядом інших 

видатних філософів того часу, зокрема (Монтеск’є, Саатр). 

Після завершення Першої світової війни було створено першу 

універсальну організацію - Лігу Націй. Дана організація серед іншого прагнула 

уніфікувати законодавство держав в багатьох сферах, в тому числі і тих, які 

мають відношення до досліджуваної теми, а саме захист прав людини та 

діяльності засобів масової інформації. Однак, через небажання більшості 

держав цього не було зроблено. Деякі питання стосовно діяльності радіо були 

предметом обговорення в Міжнародному союзі електрозв'язку (на той час -

Міжнародний телеграфний союз). Проте активний розвиток міжнародно-

правового регулювання права на СВП почався вже після Другої світової війни.  

Серед іншого значний поштовх до створення міжнародно-правових 

механізмів захисту прав людини стало те, що зневага до людських цінностей 

під час Другої світової війни призвела до вчинення масових злочинів, а саме 

злочинів проти людства та воєнних злочинів, жертвами яких стали мільйони 

людей по всьому світу. У зв’язку із цим стало зрозуміло, що для забезпечення 

ефективного захисту прав та основоположних свобод людини недостатньо лише 

гарантій національного права, потрібні також міжнародні механізми. Саме тому 

права людини дістали обґрунтування в міжнародному праві як правовий 

стандарт, до якого повинні прагнути всі народи і всі держави. В цих умовах 

визрівала ідея універсальності, і демократичні сили різних країн вбачала в 

правах людини еталон, до якого потрібно прагнути [432, с.60-61]. 

Першим міжнародним актом, який проголосив СВП є Загальна декларація 

прав людини, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 
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р. Відповідно до ст. 19 Загальної декларації "кожна людина має право на 

свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу 

безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати 

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

державних кордонів". І хоча даний акт не носить загальнообов’язкової сили, 

його вплив на розвиток міжнародно-правового захисту прав людини важко 

недооцінити, оскільки він мав колосальний вплив на становлення механізму 

міжнародно-правового захисту прав людини і в тому числі СВП.  

Одразу після прийняття Загальної декларації держави РЄ почали розробку 

регіонального документа в сфері захисту прав людини, який би був юридично 

обов’язковим. Цей документ було прийнято у Римі 4 листопада 1950 р. Ним 

стала Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [366]. Даний 

документ був першим міжнародно-правовим актом, який гарантував цілу низку 

прав людини, в тому числі і право на СВП. Більше того, ст. 1 Конвенції 

проголосила «Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває 

під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.». 

Дане положення на той час було досить революційним, адже передбачало рівні 

права для всіх категорій осіб незалежно від їх статусу, віри, раси, політичних 

поглядів тощо. Свободі вираження поглядів присвячена ст. 10, яка передбачає 

«Кожен має право на СВП. Це право включає свободу дотримуватися своїх 

поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів 

державної влади і незалежно від кордонів.» Далі стаття передбачає особливості 

діяльності ЗМІ та можливість встановлення в національному праві певних 

обмежень цього права. 

16 грудня 1966 р. в рамках ООН приймають два ключові документи в 

сфері захисту прав людини, а саме: Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права [399] та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права [400]. Дані документи на сьогодні є нормативною основою 

універсальної системи захисту прав людини. Перший із вказаних документів 

містить ст. 18, 19 та 20, які регулюють СВП. Ст. 18 зазначає «Кожна людина 

має право на свободу думки, совісті і релігії.» При цьому основна увага в ній 
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присвячена саме релігійній свободі та свободі переконань. Що ж стосується 

СВП, то вона регулюється ст. 19 і передбачає «Кожна людина має право на 

свободу думки, совісті і релігії. Кожна людина має право на вільне вираження 

свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати 

будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, 

письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими 

способами на свій вибір.» Крім того, дана стаття містить положення про 

можливість обмеження такої свободи. Ст. 20 передбачає два безумовні випадки 

обмеження ціеї свободи, а саме: заборону пропаганди війни та заборону 

дискримінації та підбурювання до національної, расової чи релігійної 

ненависті. МПГПП також передбачав створення спеціального контрольного 

органу - Комітету ООН з прав людини, який покликаний був забезпечувати 

дотримання положень цього акту і реагувати у випадку його порушення. 

Наступний кроком у розвитку міжнародно правового регулювання СВП 

було прийняття ряду регіональних договорів в сфері захисту прав людини. 

Одним з таких є Міжамериканська конвенція з прав людини, яка була 

прийнята в рамках Організації Американських держав 22 листопада 1969 р. 

[268] в м. Сан-Хосе (Коста-Рика). У ній СВП гарантуються ст. 13, де зазначено 

«Кожна людина має право на свободу думки і вираження. Це право включає 

свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї 

незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку, або 

художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір». Також 

конвенція передбачає випадки, коли це право може бути обмеженим, а також 

заборону дискримінації та підбурювання до національної, расової чи релігійної 

ненависті та пропаганду війни. 

Ще одним регіональним документом в галузі захисту прав людини, 

зокрема СВП, є Африканська конвенція про права людини та народів, яка була 

прийнята Асамблеєю глав держав та урядів ОАЄ (на даний час АС) 26 червня 

1981 р. Право на СВП передбачене ст. 9, яка проголошує «Кожна людина має в 

рамках закону право висловлювати і поширювати свою думку». Крім того, 

передбачено право особи на отримання інформації. 
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Крім того, існує низка інших міжнародних актів, що гарантують СВП. В 

основному це документи, прийняті в рамках регіональних міжнародних 

організацій, наприклад, в рамках Ліги арабських держав прийнято Арабську 

хартію прав людини 2004 р. (редакція від 1994 р. не була ратифікована жодною 

державою) чи Декларація про права людини 2010 р., яку було прийнято в 

рамках АСЕАН. Паралельно з цим іде процес розробки ще кількох 

регіональних документів в сфері прав людини, в яких гарантувалося право на 

свободу вираження.  

Окремо хочеться звернути увагу на питання становлення та розвитку СВП 

на теренах сучасної української держави. Слід відзначити, що відносно 

демократичний тип управління був притаманним для усіх попередників 

українських держав (Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Козацької 

Республіки та УНР).  

Яскравим прикладом цього є спосіб управління шляхом винесення 

найважливіших питань на всезагальне обговорення (так звана вічова 

демократія). Так, зокрема в часи Київської Русі та Галицько-Волинського 

князівства подібні віче були досить частим явищем. Попри це, слід враховувати, 

що це відбувалося в умовах класово-станових відносин феодалізму, і участь у 

таких зборах брали всі (вільні) чоловіки, де вони могли усно висловити свої 

думки та пропозиції, тобто довести інформацію до інших осіб [425, c. 12]. 

Особлива роль таких віче була в Київській русі, дещо менша в період Галицько-

Волинського князівства. Однак найбільшого поширення вона досягнула за часів 

Козацької держави. Це пов’язано з тим, у який спосіб козаки обирали собі 

керівництво. Як відомо, в переважній більшості випадків вибори відбувалися 

раз у рік. У процесі виборів кожен козак міг висловити свою позицію стосовно 

кандидатури претендента. Одночасно з тим, під час таких рад відбувалося 

обговорення найбільш актуальних питань для козацької держави. Більше того, 

за часів правління Богдана Хмельницького існувала певна програма, яка була 

направлена на охорону прав та вольностей народу Руського, які, у свою чергу, 

розглядалися не лише, як право української нації на самовизначення, а також як 

захист фундаментальних, природних прав кожного українця [425, c. 12].  
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Наступним кроком до розвитку правового регулювання СВП є Гадяцькі 

статті 1658 р., які встановлюють свободу віросповідання і розширюють обсяг 

права на СВП, оскільки доповнюють його правом на вибір освіти та свободу на 

заняття науковою діяльністю, свободу слова та преси: «Гімназії, тобто 

навчальні доми, школи, друкарні та колегії, скільки їх потрібно без перепон 

ставити буде вільно і свобідно науки відправляти та книги друкувати всякі, і в 

полеміці про віру» [300].  

Значним кроком у утвердженні СВП на теренах сучасної України 

безперечно можна вважати Конституцію Пилипа Орлика 1710 р. (Пакти й 

Конституції законів та вольностей Війська Запорозького) [416, c. 229 – 245]. 

Даний документ був розроблений Пилипом Орликом і Козацькою 

старшиною та складався із преамбули і 16 статей. Свобода слова там прямо не 

згадувалася, однак вона містила ст. 6, яка була прототипом сучасного принципу 

гласності і, у свою чергу, слугувала однією з гарантій від можливого свавілля і 

зловживання владою» [449,с. 32-33]. 

Крім того, даний документ дозволяв старшинам, полковникам і радникам 

у випадку, коли Гетьман відхиляється від законів або завдає шкоди вольностям, 

скористатися свободою слова, щоб публічно на раді висловити докір Гетьману, 

вимагаючи звіту щодо порушення законів і вольностей. Гетьману не 

дозволялось ображатися чи мститися за публічно або приватно висловлені 

докори, тобто заборонялось переслідування за критику.  

Наступним етапом в розвитку права на СВП, безперечно, слід вважати 

прийняття Центральною Радою Третього Універсалу, який проголошував право 

на свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканності особи 

й помешкання, право й можливість уживання місцевих мов у зносинах з усіма 

установами тощо. Право на свободу поширення інформації обмежувалось лише 

в інтересах національної безпеки. Проголошувалось, що громадянин УНР і 

ніхто інший на її території не може бути обмежений у правах слова, друку, 

сумління, організації, страйку інакше, як у випадках, передбачених законами 

[300]. Схожі положення містилися і в законодавстві за часів Гетьманату Павла 

Скоропадського [353]. Так закони про тимчасовий державний устрій України 
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[342] містили розділ «Права та обов’язки українських козаків та громадян», де 

визначалось у п. 21, що «кожний може в межах, установлених законом, 

висловлювати і писати свої думки, а рівно розповсюджувати їх шляхом друку 

або іншими засобами». Слід також відзначити, що питання свободи слова 

завжди відігравало важливу роль у творчості українських вчених, 

письменників, філософів та громадських діячів. Так, зокрема, до нього 

зверталися Г. Сковорода, Т. Шевченко, І. Франка, М. Драгоманом та багато 

інших. 

Отже, узагальнюючи вищесказане слід відзначити наступне: 

1. Становлення та розвиток СВП відбувався паралельно із процесом 

еволюції ідеї захисту прав людини та шляхом закріплення в національному 

законодавстві тих ідей, які були розроблені вченими-філософами. Важливу 

роль у цьому процесі відігравали релігійні норми, оскільки вони передбачали 

таке право, саме філософський аналіз і критика їх змісту лягли в основу 

основних філософських концепцій, згодом були перенесені в національне 

законодавство, а вже потім у міжнародне право.  

2. В процесі становлення та розвитку ідеї СВП можна виділити ряд 

основних етапів: 1) Від найдавніших часів до моменту появи перших держав 

(свобода обмежується лише релігійними нормами); 2) Період стародавніх 

демократій - Афіни, стародавній Рим (розквіт СВП- вона гарантується 

законодавчо, в той же час з’являються перші законодавчі обмеження свободи 

слова); 3) Темні віки (суттєве обмеження СВП перш за все церквою та волею 

сюзерена); 4) Період епохи Відродження і Просвітництва XVIII–XIX ст. (поява 

концепції прав людини, перші випадки закріплення свободи слова в 

Конституціях держав); 5) Період всезагального визнання свободи слова XIX-XX 

(дана свобода закріплюється в більшості національних законодавств держав 

світу, встановлюються критерії її законного обмеження); 6) Післявоєнний 

період (поява міжнародно-правових механізмів захисту права на СВП). 

3). Відносно демократичний тип управління, який був притаманний 

давнім устроям, що передували українській державі (Київська Русь, Галицько-

Волинське князівство, Козацької Республіки та УНР, Директорії). І хоча перші 
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письмові документи з цього приводу з’явилися лише за часів козаччини, однак 

окремі її елементи були притаманні ще Київській Русі та Галицько-

Волинському князівству. У більш сучасному розумінні право на СВП було 

закріплено в Третьому Універсалі, згодом за часів Гетьманату Павла 

Скоропадського у Законах про тимчасовий державний устрій України.  

 

1.2. Поняття свободи вираження поглядів у міжнародному праві та 

основні підходи до її розуміння  

СВП безсумнівно, належить до базових категорій, які покладено в основу 

сучасного демократичного суспільства та правової держави. Однак саме 

поняття «СВП» є багатогранним і чітко відображає усебічність цього феномену 

й унеможливлює єдиний підхід до його визначення. Тому в сучасній юридичній 

науці й практиці спостерігаємо розмаїті підходи стосовно формування 

понятійно-категоріального апарату СВП. Окрім того, участь у цьому процесі 

беруть представники найрізноманітніших наук – правники, філософи, 

політологи, соціологи та ін.  

Ще одна проблема полянає в тому, що незрідка водночас зі згаданим 

терміном дослідники використовують низку, зокрема, «свобода слова», 

«свобода думки», «свобода поглядів», «свобода преси», «свобода інформації», 

«право на звернення» та ряд інших. Причому, автори, які послуговуються цими 

термінами часто по-різному їх розуміють, що взагалі призвело до ситуації, коли 

ці терміни сприймають аналогами СВП або ж різними явищами. Питання про 

співвідношення цих термінів не є ключовим для нашого дослідження, оскільки 

виходить не лише за межі науки міжнародного права, а й права загалом. Саме 

тому ми спробуємо визначити поняття СВП та інших суміжних понять тільки у 

межах, які дадуть змогу чітко окреслити предмет аналізу. 

Для того, аби осмислити головні поняття, що застосовуються у нашій 

роботі, доцільно зробити короткий екскурс в історію формування термінології 

(детальніше див. пункт 1.1). Першим у юридичній науці з’явився термін 

«свобода слова» як право вільно висловлювати думки. Згодом одночасно із 

поняттям «свобода слова» почали використовувати термін «свобода преси», а в 
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окремих державах – «право на звернення до уряду» й «право збиратися мирно». 

У Конституції США, наприклдад, зазначено: «Конгрес… не має права видавати 

закони, що обмежують свободу слова, друку, мирних зборів… і звертатися до 

уряду з проханням усунути якусь кривду» [87]. Отже цей документ, застосовує 

поняття свободи слова, друку , мирних зборів та свободи звернення до уряду як 

права одного сенсу. Така ситуація характерна для правових актів до середини 

ХХ ст., коли з’явилися перші глобальні засоби масової інформації. Проте все 

частіше із переліченими термінами з’являються «свобода вираження думок» і 

«СВП». Хоча, заради справедливості, зауважимо, що деякі акти міжвоєнного 

періоду теж оперували названими термінами. Так, чинна Конституція Білорусії 

використовує термін «свобода вираження думок і поглядів». При цьому саме 

таке формулювання використовувалося в Конституціях 1919 та 1927 р., на 

відміну від Конституцій 1937 р. та 1978 р., які використовували поняття 

«свободи слова» [430]. Цікаво, що Конституція України використовує обидва 

формулювання, додатково гарантуючи, свободу переконань: «Кожному 

гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань». (ст. 34) [372].  

Загалом більшість конституцій у тому чи іншому вигляді гарантує СВП, 

але не обов’язково гарантує саме цей термін. Так, у конституціях Словацької 

Республіки, Швеції, та низка інших послуговується терміном «свобода слова». 

На відміну від них, сучасніший термін «свобода вираження думок, переконань, 

поглядів» спостерігаєтся у конституціях Австрії, Болгарії, Естонії, Іспанії, 

Литви, Німеччини, Нідерландів, Португалії, Румунії, Угорщини, Франції та 

інших держав. Зважаючи на факт, що всі названі держави є учасниками 

Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

р., а отже, вони зобов’язані гарантувати однаковий (мінімальний) рівень 

захисту кожного з прав, передбачених Конвенцією, то терміни «свобода слова», 

«СВП» для практичних цілей (у процесі правозастосування) безсумнівно можна 

розглядати як такі, що мають ідентичний зміст. З іншого боку – у доктрині 

простежуємо цілком обґрунтовану думку: «СВП» є родовим, стосовно таких 

термінів, як «свобода слова», «свобода думки», «свобода преси», «свобода 
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інформації», «свобода звернення». Таку тезу підтверджують думки 

американських учених Р. Гольдмана, Е. Лентовської, котрі стверджують, що це 

– результат бурхливого розвитку науково-технічної революції, унаслідок чого 

загальне визнання отримала концепція нового міжнародного правопорядку, і 

змістились акценти у стратегіях соціально-економічного розвитку багатьох 

країн. Натомість така ситуація змусила усвідомити роль комунікації як 

невід'ємного компонента всієї організації суспільства і спричинила величезний 

інтерес до окремих аспектів комунікаційних процесів, надавши їм нового 

змісту. Необхідність участі кожного індивіда та їхніх груп у справах держави та 

суспільства і – найголовніше – участь держави у процесах всієї світової 

спільноти, необхідність отримати зворотний зв'язок між ними суттєво вплинули 

на зміст поняття «свобода слова». Тому поняття «свобода слова», що 

стосувалося лише права індивіда, стало частиною ширшого поняття «СВП», 

яке, крім, власне, «свободи слова», увібрало у себе низку інших прав, зокрема й 

«право на інформацію». Тобто з’явилася необхідність відмови від традиційних 

термінів «свобода друку (преси)», «свобода слова», що часто розумілися тільки 

як право вільно говорити та писати. Унаслідок цього в міжнародних 

документах, конституціях більшості країн використовується термін «СВП», що 

охоплює весь комплекс прав, пов’язаних із правом висловлювати свої погляди 

у будь-якій формі, а також право отримувати інформацію [489]. 

Аналогічне розуміння простежуємо і в інших авторів. Так Л. Воєводін, 

вважає, що права на свободу слова та свободу преси є по суті, конкретизацією 

загальнішого права – СВП [292, c. 34]. 

Отже норми і міжнародного, і національного права оперують поняттями 

«СВП», «свобода слова», «свобода думки», «свобода преси», «свобода 

інформації», «свобода звернення», але здебільшого не розкривають їх зміст і 

співвідношення між ними. Навіть тоді, коли про це згадується у нормах права, 

то ці положення мають загальний характер. Спробуємо розглянути такі 

визначення.  

Історично першим із них безперечно доцільно вважати положення 

закріплене у ст. 19 Загальної декларації прав людини 1948 р. [327]. Тут зокрема, 
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зазначено: «Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх 

виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх 

переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї 

будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів».  

Подібне визначення простежуємо у МПГПП. [399] Саме він заклав основу 

сучасної системи захисту СВП на універсальному рівні, передбачаючи: «Кожна 

людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів. Кожна людина 

має право на вільне вираження свого погляду; це право охоплює свободу 

шукати, отримувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від 

державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм 

вираження чи іншими способами на власний вибір». 

Дещо по-іншому таке право розкрито в Європейській конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 р. [366] У ст. 10 цього договору 

зазначено: «Кожен має право на СВП. Це право охоплює свободу 

дотримуватися своїх поглядів, отримувати і передавати інформацію та ідеї без 

втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не 

перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, 

телевізійних або кінематографічних підприємств».  

Щодо Міжамериканської конвенції прав людини 1969 р. [268], то ст. 13 

містить таке положення: «Кожна людина має право на свободу думки і 

висловлювання. Це право охоплює свободу шукати, отримувати і поширювати 

будь-яку інформацію та ідеї незалежно від державних кордонів, усно, письмово 

чи за допомогою друку, або художніх форм вираження чи іншими способами на 

власний вибір». 

Ще одним регіональним документом у галузі захисту прав людини, 

зокрема СВП, є Африканська конвенція про права людини та народів 1981 р. 

[273] Право на СВП проголошує ст. 9: «Кожна людина має в рамках закону 

право висловлювати і поширювати свою думок». Крім того, передбачено право 

особи на отримання інформації.  



45 
 

Крім згаданих документів, що стосуються захисту прав людини загалом, 

існує і низка інших, де згадується поняття «СВП» чи його аналог «свобода 

слова», але у контексті тих питань, які належать до їх сфери регулювання.  

Особливе місце, безсумнівно посідає Конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації 1965 р. [368]. У ст. 5 документа йдеться про обов’язок 

держави-учасниці заборонити й ліквідувати расову дискримінацію в усіх її 

формах і забезпечити рівноправність кожної людини перед законом, без 

розрізнення раси, кольору шкіри, національного або етнічного походження, 

зокрема щодо здійснення права на свободу переконань і їх вільне вираження. 

Держави-учасниці забезпечують також кожній людині, на яку поширюється 

юрисдикція, ефективний захист і засоби захисту через компетентні національні 

суди й інші державні інститути у випадку актів расової дискримінації, що 

посягають, порушуючи цю Конвенцію, на її права, основні свободи, а також 

права подавати в ці суди позов про справедливе й адекватне відшкодування чи 

оплату за будь-яку шкоду, завдану внаслідок такої дискримінації (ст. 6). 

Держави-учасниці зобов'язуються вжити негайних і ефективних заходів, 

зокрема у галузях викладання, виховання, культури та інформації, з метою 

боротьби зі забобонами, що спричиняють расову дискримінацію, з метою 

заохочення взаєморозуміння, толерантності й дружби між націями та расовими 

або етнічними групами, а також популяризації цілей і принципів Статуту ООН, 

Загальної декларації прав людини, Декларації ООН про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації та цієї Конвенції (ст.7.) Заслуговує на увагу те, що 

Конвенція передбачила створення контрольного органу Комітету ООН з 

ліквідації расової дискримінації. Підкомісія з питань запобігання дискримінації 

та захисту меншин, роз’яснюючи поняття «СВП», дійшла висновку: запобігання 

дискримінації означає недопущення будь-яких дій, що призводять до нерівності 

у ставленні до індивідів і народів. Тобто захист права на СВП меншин – це 

захист груп, котрі прагнуть до рівності з рештою населення, не втрачаючи 

власних цінностей. Усіляке поширення ідей (власних поглядів), що можуть 

пригнічувати меншини і ґрунтуються на расовій дискримінації, усі акти 

насильства чи підбурювання до актів, спрямованих проти раси або групи осіб 
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іншого кольору шкіри чи етнічного походження, оголошуються злочином, що 

карається за законом [476, c. 29]. 

Ще один документ, який розглядає певні аспекти СВП, - Конвенція про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р. [367]. Одразу 

зауважимо: документ саме поняття СВП не використовує. Хоча детальний 

аналіз його змісту двє змогу стверджувати: він регулює і це питання. Так, ст. 7 

Конвенції зазначає: держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для 

ліквідації дискримінації стосовно жінок у політичному та суспільному житті 

країни. Вони зокрема, забезпечують жінкам на рівних умовах з чоловіками 

право: 1) голосувати на всіх виборах і публічних референдумах та бути 

обраними до всіх публічно виборних органів; 2) брати участь у формуванні й 

проведенні політики уряду, обіймати державні посади, виконувати державні 

функції на всіх рівнях державного управління; 3) брати участь у діяльності 

неурядових організацій і асоціацій, що займаються проблемами громадського 

та політичного життя країни. Ці положення доповнює ст. 10, де передбачено 

обов’язок держави ґарантувати рівний доступ до спеціальної інформації 

освітнього характеру для сприяння забезпеченню здоров'я і добробуту сімей, у 

тому числі інформацію та консультації про планування розміру сім'ї.  

Цікаві положення містить Конвенція про права дитини 1989 р. [369]. Так 

ст. 12 зазначає: дитині надаються умови для того, аби сформулювати свої 

погляди і вільно їх висловлювати з усіх питань, що її стосуються, причому 

поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. 

Надається, зокрема, можливість бути заслуханою під час будь-якого судового чи 

адміністративного розгляду, стосовно дитини безпосередньо або через 

представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними 

нормами національного законодавства. Зауважимо дещо специфічний погляд 

згадуваного документа на СВП – обмеження цього права до можливості «бути 

почутим» дорослими та впливати на справи щодо її інтересів, тобто дитина 

повинна мати змогу зробити свій внесок через СВП в процес ухвалення 

суспільно важливих рішень, які можуть вплинути на її подальшу долю [476, 

c.29]. 
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Окремі положення стосовно СВП містяться у низці рішень органів ООН 

та її спеціалізованих установ (детальніше про це див. далі п. 3.1 дослідження). 

Отже міжнародно-правові акти хоча й визначають поняття «СВП», але 

жодне з них не є вичерпним і не розкриває повністю зміст цієї свободи. Така 

ситуація загалом характерна і для юридичної доктрини, зокрема міжнародного 

права. Більшість існуючих визначень згадуваних термінів, по суті, є смисловою 

модифікацією текстів відповідних норм міжнародного або національного права. 

Скажімо, оксфордський словник так формулює визначення СВП: це – 

«можливість або право висловлювати свої думки без цензури, обмеження чи 

законного покарання» [107]. Ідентично визначається і свобода слова. Загалом у 

доктрині крім спеціально обумовлених випадків, ці терміни прийнято 

використовувати як синоніми [508, c. 65-70]. 

Звернемо увагу і на той факт, що ключовим у такому понятті є термін 

«свобода». Вона – це своєрідний спосіб буття людини та кожного соціального 

суб'єкта, пов'язаний зі здатністю вибирати рішення і здійснювати вчинок 

відповідно до своїх цілей. Свобода становить фундаментальну основу 

людського взагалі й соціального, зокрема, оскільки вона відображає таке 

ставлення суб'єкта до власних актів, за яких він є їх визначальною причиною. 

Вони, отже, не обумовлені безпосередньо природними, соціальними, 

міжособистісно-комунікативними, індивідуально-внутрішніми або 

індивідуально-родовими чинниками. Свобода є виходом із кола даностей і 

творчим поривом до нового, але вона не буде повноцінною, якщо не реалізує 

себе зовнішнім способом у сфері публічності [431, c. 16-17]. 

Філософські вчення про СВП (свободу слова) мають багатовікову історію 

та ґрунтовані на концепції свободи особистості й теорії природних прав 

людини. Тому свобода слова – це філософська категорія, що характеризує 

сутність людського буття, яка зводиться до можливості особистості самостійно 

мислити, висловлювати погляди публічно згідно зі своїми уявленнями і 

бажаннями, а не внаслідок внутрішнього чи зовнішнього примусу. Свобода 

слова належить до свободи дії [274, c. 65]. Причому з філософського погляду, 
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наріжним каменем сучасної концепції свободи слова є відсутність зовнішніх 

обмежень права вільно виражати свої думки [414, c. 693].  

Американський учений-соціолог С. Ніринг у праці «Свобода: обіцянка та 

погроза» посилається на низку англомовних словників, де визначено спектр 

сутнісних характеристик поняття «свобода». Свобода означає: не мати жодних 

обмежень – фізичних, державних, моральних; володіти свободою волі, у тому 

числі в етиці; користуватися недоторканністю; бути невимушеним, відкритим. 

Серед синонімів слова «свобода» – незалежність, емансипація, звільнення, 

відсутність перешкод, рятування, простір, визволення з рабства [411, c. 13-14]. 

Оригінальний погляд на свободу існує в політології, де її зводясть до політичної 

свободи, причому нерідко колективних суб’єктів. На думку, К. Ясперса, 

політична свобода належить народові, є внутрішньою свободою його 

політичного стану [510, c. 171]. Схоже визначення дають російські вчені: 

«Політична свобода – це свобода індивідів у виборчих, управлінських 

відносинах, що сприяє створенню правил співжиття. Зокрема політична свобода 

відображає ступінь участі громадян у суспільних і державних справах та 

уособлює демократію» [302, c. 6]. Більшість політологів зазначають: політична 

свобода – один із аспектів прояву свободи, правової чи юридичної, вона 

визначається рівнем зрілості суспільства і держави, передусім розвитком 

громадянського суспільства, його соціальною, економічною, ідеологічною 

організацією. 

Італійський юрист Б. Леоні констатує, що слово «свобода» рано увійшло 

до мов західних країн і впродовж останнього століття «перебувало у вільному 

плаванні» та мало взаємозв’язок зі суміжними категоріями. Водночас поняття 

свободи передусім правове, оскільки з нього випливає комплекс правових 

наслідків» [377, c. 50]. На думку О. Семітки, свобода людини починається 

відтоді, коли у державі, в якій вона живе, набувають чинності прийняті закони, 

«коли ця держава відповідає всім ознакам правової держави, коли у суспільстві 

існує політична свобода» [458, c. 73]. Окрім того, І. Кант інтерпретує поняття 

права у вигляді «сукупності умов, за яких вияв волі одного може бути 

поєднаний із виявом волі іншого за загальним законом свободи» [355, c. 285]. 
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Цю точку зору підтримують багато вчених зокрема і Г. Гегель [295]. Також слід 

погодитися із думкою О. Мережка який стверджує, що без свободи індивіда 

міркування про право втрачають будь-який сенс. Він підкреслює, що свобода є 

субстанційною якістю права, а отже свобода індивіда в суспільстві є основою 

розвитку права [396, c. 177].  

Проаналізувавши поняття свободи розглянемо термін «СВП». У Великому 

юридичному словнику поняття «СВП» відсутнє, натомість його аналог 

«свобода слова» визначено як «можливість публічно (усно, письмово, з 

використанням ЗМІ) висловлювати свою думку (думки)» [281]. Загалом такий 

погляд притаманний більшості вчених. Причому незрідка вони доповнювали чи 

вилучали свої додаткові критерії. Так, В. Поляков стверджував: свобода слова – 

не всяка думка, а думка, висловлена публічно, тобто така, що стала надбанням 

інших людей [481, c.65]. Отже, для згадуваного автора, крім аспекту 

висловлювання поглядів, важливий ще й публічний характер такого 

висловлення. Це підтримують інші автори. У підручнику Є. Козлової та О. 

Кутафина свобода слова взагалі визначається як права людини робити свої 

думки, переконання та думки громадським надбанням [362, c. 223]. 

З позиції Н. Тітова, свобода слова є правом необмежено висловлювати, 

обговорювати, роз'яснювати і поширювати думки, судження та переконання 

усіма громадянами з тих чи інших господарських, суспільно-політичних і 

державних питань. Дослдіник особливим критерієм вирізняє сферу, якої 

стосується висловлювання, – господарську, суспільно-політичну і державну. 

Проте висловлювання можуть стосуватися й інших сфер. Цікаво, чи в такому 

випадку, вони на думку автора, охоплюються поняттям «свобода слова».  

Вчений Денисов А. визначав право на свободу слова у вигляді права 

громадян висловлювати і відстоювати в усній або письмовій формі думку з тих 

чи інших питань. З погляду Ф. Хоменок, свобода слова означає надання 

можливості для вираження усно і письмово думок, суджень і переконань із 

будь-яких питань. Таку концепцію підтримує М. Баглай, який стверджує: 

свобода слова передбачає «право говорити усе, що завгодно», а також охоплює 

переконання, думки, ідеї, виражені усно чи опубліковані у творах 
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образотворчого мистецтва, наукових дослідженнях, художній літературі й 

музиці – «все те, що висловлює думку людини, її прагнення і надії» [275, c. 221- 

222]. Схожої позиції дотримується Г. Алхутов, визначаючи свободу слова, як 

гарантовану державою «можливість безперешкодно висловлювати свої думки 

та переконання з найрізноманітніших питань суспільного, державного, іншого 

характеру за допомогою усного або друкованого слова на зборах, мітингах, 

іншими засобами» [267, c. 30].  

Дещо по-іншому тлумачить право на вільне вираження поглядів і 

переконань Ю. Шемшученко, який констатує, що таке право передбачає 

можливість кожної особи самостійно визначати для себе систему моральних, 

духовних та інших цінностей і вільно, без усякого ідеологічно контролю, 

оприлюднювати власні погляди через використання будь-яких засобів їх 

вираження, зокрема і внаслідок поширення інформації у вигляді думок і 

переконань з різних питань політичного, економічного, культурного, духовного 

життя суспільства і держави [288, с. 673].  

Окремі автори розглядають свободу слова через перелік елементів. 

Наприклад О. Лукашева виокремлює у праві на свободу слова три структурних 

елементи: по-перше, свободу кожної людини публічно висловлювати думки, 

ідеї та судження і поширювати їх будь-яким законним способом; по-друге, 

свободу преси та інших засобів масової інформації; по-третє, право на 

отримання інформації, що становить суспільний інтерес або стосується права 

громадян, тобто на свободу доступу до джерел інфо [436, c. 155].  

Існують визначення свободи слова, які настільки широкі, що фактично 

охоплюють значну частину інших основних прав і свобод людини. Скажімо М. 

Муратов розуміє під свободою слова «можливість людини самостійно вибирати 

вид і міру своєї поведінки – мати і висловлювати власні думки, ідеї та 

переконання (поширювати їх письмово або усно, в повному обсязі або 

частково, з будь-яких питань і на будь-яку тему, якщо це не створює загрозу 

правоохоронюваним цінностям)» [403, с. 26]. Автор зараховує до таких право, 

наприклад, право на вступ до шлюбу з вільної та цілковитої згоди особи, що 

одружується, а також значний обсяг судових гарантій зокрема право бути у 
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терміновому порядку і детально поінформованим мовою, яку розуміє особа, 

про характер і причину обвинувачення проти неї то ін. [403, с. 28-29]. 

Попри значну кількість авторів, котрі ототожнюють поняття «свобода 

слова» та «СВП», є й такі. що чітко їх розрізняють. Так, С. Кашкін характеризує 

право на СВП і свободу інформації як одне ціле, стверджючи, що воно охоплює 

свободу слова [438]. Натомість Д. Мутагіров розуміє СВП яу право шукати, 

отримувати і поширювати думки, міркування, оцінки, відомості. Коли людина 

ділиться своїми судженнями, оцінками, повідомленнями з будь-ким або 

дізнається про думки, оцінки інших людей через ЗМІ, тоді реалізується її право 

на свободу інформації та комунікації. Тобто йдеться про сукупність прав, що 

містить у собі право на СВП [404, c. 245-278].  

Українська дослідниця Е. Тітко визначає право на СВП як дієвий елемент 

демократичного народовладдя, що містить можливість: вільно збирати, 

отримувати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію й ідеї будь-

якими засобами та в будь-який спосіб, без втручання держави і незалежно від 

кордонів; дотримуватися поглядів; використання будь-яких засобів вираження 

думки – і традиційних (усних, письмових, образотворчих тощо), і сучасних 

технічних [474, c. 394]. 

На увагу заслуговують трактування дослідника В. Гапоненка. Він вважає, 

що СВП – свобода слова, думки, інформації, преси, ЗМІ, які становлять істотні 

компоненти та форми вияву СВП. Окрім того, визначає кожен елемент такої 

свободи з метою кращого усвідомлення спільних і відмінних рис кожного 

права: 1) свобода вираження – це (ґарантоване) право або 

(ґарантована)можливість вільного вияву в будь-якій формі, навіть безсловесній 

(символічне вираження); 2) свобода думки – (ґарантоване) абсолютне право 

індивіда дотримуватися власної думки, не зазнаючи жодних зовнішніх втручань 

та ідеологічного контролю; 3) свобода переконань – передовсім відсутність 

переслідувань за переконання, можливість дотримуватись і вільно виражати 

власні переконання на будь-які речі, засновані на певних ідеях та світоглядах; 

4) свобода слова – ґарантоване право індивіда вільно та публічно викладати 

власні думки (погляди, ідеї), інформацію у формі слів – вимовлених, письмових 
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або друкованих засобів; 5) свобода преси – ґарантоване право чи ґарантована 

можливість вільно засновувати, видавати, редагувати, читати, 

розповсюджувати друковані ЗМІ на свій вибір, володіти, користуватися ними 

та публікуватися у них; 6) свобода друку – можливість готувати до друку, 

друкувати і розповсюджувати всю видавничу продукцію, у тому числі 

періодичні видання; 7) свобода інформації – ґарантоване право особи й 

громадськості знати, вільно шукати, збирати, отримувати, фіксувати, 

використовувати, зберігати та поширювати інформацію всілякими (законними) 

способами, мати доступ до офіційних та інших інформаційних джерел; 8) 

свобода засобів інформації – сумарна свобода засобів інформації.  

 Усі ці свободи тісно взаємозв’язані. Їм притаманні не стільки відношення 

субординації, підпорядкування, скільки перехрещення, взаємозалежність, 

взаємозумовленість ознак та особливостей [294].  

Офіційній позиція Ради Європи, викладена у Резолюції парламентської 

асамблеї № 428 (1970 р.) [446] полягає у тому, що право на СВП охоплює право 

шукати, отримувати, передавати, публікувати чи поширювати інформацію, що 

становить суспільний інтерес, а обов’язком преси є поширення загальної та 

повної інформації, яка стосується суспільно важливих питань. Причому М. 

Маковей наголошує, що ч. 1 ст. 10 Європейської конвенції з прав людини 

містить три елементи, які сукупно становлять право на СВП, свободу 

дотримуватися власних поглядів, свободу отримувати інформацію, свободу 

поширювати інформацію та ідеї. Причому цими свободами можна 

користуватися необмежено, без втручання органів держави і незалежно від 

кордонів у межах визначених законом [379, c. 9]. Цю точку зору підтримує І. 

Камінскі [354]. 

Отже весь обсяг правомочностей, що виникають у процесі реалізації цієї 

свободи, можна звести до наступних положень: 1) суб'єктивне право кожної 

людини мати власну думку, переконання; 2) вільно їх висловлювати у будь-якій 

формі; 3) право отримувати інформацію з усіх питань суспільного життя, а 

також з питань, що стосуються законних інтересів особи; 4) право 

використовувати і поширювати інформацію тими чи іншими законними 
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способами; 5) право засновувати ЗМІ, володіти, користуватися і 

розпоряджатися ними; 6) організовувати технічне забезпечення виробництва і 

поширення інформації. 

У контексті розгляду дананалізу досліджуваного питання доречно згадати 

основні підходи стосовнотрактування поняття «погляди». Найчастіше це 

поняття тлумачилось Європейським судом з прав людини, хоча окремі спроби 

були і в рамках інших органів, зокрема Комітету ООН з прав людини. Так, 

наприклад, з їхніх рішень випливає, що термін «погляди» варто розглядати в 

одному з таких розумінь: 1) «внутрішня» думка особи, тобто ненав’язування 

державою особі чи групі осіб будь-якого способу мислення; 2) інформація та 

ідеї, що становлять громадський інтерес [47]; 3) участь у дискусії з проблем, 

загального інтересу [32]; до цієї групи можна також зарахувати публікації про 

дії поліції та інших правоохоронних органів, неупередженості судів, державну 

політику [98] в будь-якій сфері, критичні висловлювання на адресу політиків 

[62]; 4) мистецькі твори [464] та вистави [311]; 5) рекламні оголошення [42], у 

тому числі - шокуючі погляди й ідеї [490, c. 93], а також ті, котрі містять 

образливу інформацію [463]; 6) інша комерційна інформація [51].  

Причому зауважемо: жоден з органів не вважає, що існує вичерпний 

перелік таких підходів. 

Розглянуті визначення дають змогу встановити ознаки притаманні цьому 

праву: 

1. СВП є суб’єктивним правом, оскільки гарантується чинними нормами 

міжнародного та національного права. Вони виникають на засадах об'єктивного 

права, але їх використання завжди залежить від особистого бажання та 

мотивації індивіда. 

2. Таке право належить до переліку природних прав людини. 

3. Воно має абсолютний характер (недопустимі будь-які обмеження цього 

права, крім тих, що встановлені нормами міжнародного права). Такого 

висновку можна дійти на підставі детальної аналізу п. 5 Зауваження загального 

порядку № 34, де, зокрема, констатовано: «..Хоча свобода поглядів не 

числиться у переліку прав, відступати, від яких неприпустимо відповідно до 
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положень статті 4 Пакту, варто нагадати, що серед не перелічених у пункті 2 

статті 4 положеннях Пакту є елементи, які, на думку Комітету, не можуть бути 

предметом правомірних відступів відповідно до статті 4» [348]. СВП – один із 

таких елементів, адже за жодних обставин не може виникнути потреба 

відступати від її дотримання під час надзвичайного стану. Схоже положення 

міститься і в п. 11 Зауваження загального порядку № 29 [346].  

4. Його об’єкт становить будь-яка інформація й ідеї (погляди, 

переконання, концепції тощо). Комітет із прав людини стверджує [109], що до 

них належать політичні виступи [98], коментарі на особисті [13], або політичні 

[181] теми, збір відомостей [341], обговорення питань прав людини [164], 

журналістська діяльність [463], культурне і художнє вираження [464] 

викладання [463], а також релігійні виступи [463]. До них можна зарахувати й 

комерційну рекламу [463]. 

5. Це право охоплює основні дії – шукати, отримувати і поширювати 

інформацію. Воно може виявлятися у негативній поведінці (не шукати, не 

одержувати і не поширювати). 

6. Таке право здійснюється у будь-якій формі – усній і письмовій мові, 

мові жестів, засобами невербальної комунікації, у тому числі зображеннями і 

предметами мистецтва [464]. До способів вираження належать книги, газети, 

брошури [254], афіші, банери [146], форма одягу та матеріали, не заборонені 

законом, [13] всі види аудіовізуальних технологій та електронних та інтернет-

технологій [348] . 

СВП, безсумнівно, вважає більшість сучасних держав і міжнародна 

спільнота загалом, за основу демократичного правопорядку та чи не 

найважливішим правом людини. Проте уже згадувалось, що розуміння цього 

права суттєво залежить від того, до якої правової сім’ї належить та держава. 

Навіть у межах однієї держави судова практика і доктрина права могли сприяти 

становленню декількох підходів до цього усвідомлення. Відтак аналіз поняття 

СВП не буде повним без характеристики основних підходів (концепцій) такого 

права. Це зумовлено фактом, що, наприклад, суддя, який розглядає певну справу 

дотримується своїх уявлень про СВП, її нормативний зміст, межі здійснення й 
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обмеження. Те саме стосується і законотворчої та правозастосовчої діяльності. 

Тому узагальнення цих концепцій дасть змогу глибше проникнути у суть цього 

права, зрозуміти його нормативний зміст. Сьогодні існує близько десяти 

різноманітних концепцій або їх варіацій. Усіх їх можна розподілити на дві 

великі групи: 1) ті, в основу котрих покладена ідея саморегулювання; 2) ті, які 

передбачають певний ступінь контролю державою чи іншими інститутами 

влади. Зазначемо, що майже всі вони виникли й поширились поширення у 

США, де, як відомо, свобода слова абсолютизована. Проаналізуємо основні з 

них.  

1. Перша група. В її рамках ми розглянемо концепції: ринку ідей, 

соціального обміну, суспільної корисності. 

Концепція ринку ідей передбачає можливість саморегулювання 

суспільного життя на зразок того як, це відбувається в умовах вільного ринку, де 

суспільство обирає цінності, ідеї, що вважає най конкурентноздатнішими. Саме 

в умовах ринку визначається оптимальна ціна товару й ідеї та здійснюється 

максимально ефективний розподіл з метою досягнення максимального ефекту 

[236, c. 46-47]. Прихильники цієї концепції стверджують, що найкращий 

критерій цінності ідеї – її здатність довести свою перевагу в суперечці з 

іншими. Тобто правда встановлюється унаслідок конкуренції з брехнею, 

правильна ідеї з неправильною, тому кожен випадок установлення офіційної 

позиції, визнання ідеї за завідомо правильну зумовлює великі ризики щодо 

виникнення помилки [127].  

Один із найвідоміших прихильників такої концепції американський суддя 

О. Холмс цілком справедливо зазначав: «Переслідування за вираження поглядів 

у деяких випадках може здаватися необхідним та логічним. Особа що не має 

сумніву в своїй правоті й силі, прагне досягти певного результату, намагається 

ліквідувати будь-який опір... Однак люди розуміють, що час засвідчив 

неспроможність уже не однією ідеї, яка нав’язувалася силою, вони доходять 

висновку, що найвищі цінності набагато легше досягаються через вільний 

обмін думками, що найкращим критерієм правди є здатність ідеї отримати 

схвалення в умовах чесної конкуренції̈ з іншими» [1, c. 9-10]. Тому, на думку А. 
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Червяцова: «найкращий спосіб боротьби з висловлюваннями, які становлять 

суспільну небезпеку, – протиставлення ним інших, доки не переможе най 

правильніший погляд» [498, c. 31]. Д. Міль з цього приводу зазначав: навіть 

якщо заборонене твердження неправдиве, а прийняте правильне, то критика 

прийнятої думки має бути дозволена хоча би для того, аби люди не сприймали 

прийняту думку як догму чи забобони [156]. Зауважимо, що Верховний суд 

США в одному із своїх рішень констатував: «в контексті СВП таке поняття, як 

неправдива ідея відсутнє» [110]. 

Проте існує багато ситуацій коли на обговорення тої чи іншої ідеї не 

вистачає часу і водночас існує реальна небезпека безпосередньої̈ реалізації̈ 

суспільно небезпечних висловлювань. Тоді повинна бути застосована інша 

концепція. Так, згадуваний вище суддя О. Холмс стверджував, щобез сумнівно 

захист СВП не поширюється на людину, котра у переповненому театрі 

спровокує паніку, безпідставно й навмисно закричавши: «горить!» [235, c.1-7]. 

Критерієм,який має відмежовувати такі випадки, є те, що концепція ринку ідей 

передбачає тривалий час на обговорення, і вона не може реагувати на 

випередження, тобто тоді, коли дії відбудуться раніше за дискусію й 

обговорення її використання недоцільне. 

Концепція соціального обміну. Як і попередня, ця теорія передбачає, що 

істина завжди є результатом здорової конкуренції ідей. Тобто кожна особа, яка 

вірить у неправдиву ідею, змінить свій погляд унаслідок того, що матиме 

можливість чути правду. Отже, основним завданням СВП є забезпечення 

суспільству можливість вільного обміну інформацією у процесі широкої̈ 

дискусії, а саме – можливість чути правду.  

Автором концепції вважають Д. Міля, який акцентував: обмеження СВП, 

так зване вимушене мовчання, шкодить суспільству, оскільки унеможливлює 

прийняття якісних, зважених рішень, заміняючи обговорення грубою силою, 

заважає суспільству пристосуватися до нових обставин, виробити нові ідеї; 

замовчення проблем уповільнює реакцію на них держави й суспільства загалом 

[95, c. 7]. «Якщо б усе людство, за винятком однієї̈ особи, дотримувалося 

спільної думки, і лише ця одна особа – протилежної, - констатував Д. Міль, - 
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людство не мало би підстав змусити її мовчати, так само й вона, будучи 

наділена владою, не мала б підстав змусити мовчати все людство...» [157, c. 59].  

Така значно поширилась у США, зокрема її відстоювали кілька суддів 

Верховного суду. Яскравим приклад – Л. Брандейса, який визначив, що автори 

першої поправки, безперечно, дотримувались того, що вважали свободу 

секретом щастя, а мужність – секретом свободи. Свобода думки й слова були 

для них підґрунтям політичної̈ правди, передумовою будь-якої політичної̈ 

дискусії; там, де гарантовані свобода слова, преси й мирних зборів, сама 

дискусія створює зазвичай достатню перешкоду для поширення шкідливих 

ідей. На думку Л. Брайденса, найбільшу загрозу свободі та демократії 

становить апатичний̆ народ, отже. публічна дискусія є політичним обов’язком 

кожного свідомого громадянина. Крім того суддя вважає: лише страх перед 

покаранням не може забезпечити порядок; небезпечно пригнічувати віру, 

сподівання, мрію, свідомість; страх породжує репресії̈, репресії̈ – ненависть, а 

ненависть загрожує стабільності влади; безпечним є шлях вільного обговорення 

проблем та способів їх вирішення; а найкращий засіб захисту від поганих 

радників – хороші радники. Віруючи у силу розуму, який виявляється у 

публічних дебатах, необхідно відмовилися від примусового мовчання, 

нав’язаного законом, мов від силового аргументу найгіршого гатунку [255, c. 

20-24]. 

Головна відміність цієї концепції від концепції ринку ідей полягає тому, 

що друга апелює до конкуренції ідей, натомість перша – до мудрості «особи» та 

«суспільства» загалом. 

Концепція суспільної корисності, як і попередні теорії, передбачає, що 

конкуренція ідей є благом і майже завжди сприяє зміцненню правди та 

дискредитації неправди. Однак, на відміну від попередніх концепцій, вона 

стверджує додаткові гарантії для перемоги правди через протиставлення 

неправдивої інформації суспільній корисності. Тобто навіть у випадку, коли в 

такій конкурентній боротьбі перемагає неправда, вона програє, оскільки не 

може бути суспільно корисною. Причому держава має забезпечити вільне 

обговорення усіх питань, допомагати пошуку правди, встановленню істини, але 
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її завданням є також підтримання громадського порядку, безпеки, захист від 

агресії̈ сепаратизму, тероризму, виховання молоді і та ін. Необмежена дискусія 

іноді ускладнює, навіть унеможливлює виконання перелічених функціїй. Тому 

концепція соціальної̈ корисності пропонує вирішувати проблему зіткнення 

інтересів (СВП vs. інший суспільний інтерес) унаслідок оцінювання їхнього 

значення та ризиків у кожній̆ конкретній ситуації. Автор цієї концепції 

американський суддя З. Чафі наголошує: справжній зміст СВП може бути 

з’ясований лише тоді, коли законотворець або суд зрозуміють, що критерій, за 

яким установлюється законність чи незаконність висловлювання, передбачає 

порівняння значення двох важливих суспільних інтересів – громадського 

правопорядку та пошуку правди. Необхідно зробити все можливе, щоб 

забезпечити баланс між ними. Пожертвувати СВП заради інтересів безпеки 

можна лише за умов існування реальної̈ загрози, тобто свобода не може бути 

обмеженою, тоді, коли загроза є потенційною, уявною та ймовірною [69, c. 31-

32]. Отже, така концепція вже передбачає певний контроль державою. Хоча в 

цьому випадку він незначний. 

2. Друга група. Критерієм тут слугують певні цінності, які у виняткових 

випадках можуть конкурувати зі СВП.  

Концепція чотирьох цінностей була розроблена американським 

професором Т. Емерсоном. Її суть можна звести до того, шо СВП спрямована на 

захист чотирьох основних цінностей:  забезпечення розвитку особистості; 

здобуття знань і розвиток особистості; забезпечення участі всіх членів 

суспільства у прийняті суспільно важливих політичних рішень, підтримання 

належного балансу між публічними дебатами та виконанням прийнятих рішень; 

утворення більш здатного до змін, відповідно стабільнішого суспільства [95, c. 

5-8].  

Хоча кожну зі згаданих цінностей можна розглядати окремо, прихильники 

цієї концепції, зокрема і професор Т. Емерсон, вважать, що їх варто аналізувати 

у комплексі. Концепція отримала широке визнання не лише в теорії, а й у 

судовій практиці.  
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В одній із найвідоміших справ Ірвін Той Лімітет проти Куебеку [48] 

Верховний суд Канади зазначив: «Теорія свободи вираження містить у собі 

більше, ніж техніку досягнення кращих суспільних рішень через демократичну 

процедуру обговорення. Вона втілює певне бачення суспільства, його вipy та 

увесь cпociб життя. Вона виникла за часів, які були зворушені й захоплені 

ідеями нового суспільства, де людський розум вільний, його доля визначається 

лише його власною силою, а перспективи створення раціональної та 

просвітницької цивілізації майже необмежені. Вона втілює вимогу для 

створення творчого, прогресивного, дивовижного та інтелектуально здорового 

суспільства. Вона означає cпociб життя, який через заохочення терпимості, 

скептицизму, розумності й ініціативи дасть змогу повністю реалізувати її 

власний потенціал. Вона унеможливлює альтернативу цьому — авторитарному, 

конформістському, іррацюнальному та застиглому суспільству [48].  

Підвидом цієї концепції можна вважати концепцію дихотомії 

висловлювань та дій, яка розподіляє висловлювання і дію. Її прихильники 

відстоюють позицію, що варто розмежовувати вираження поглядів, яке містить 

у собі лише висловлювання від вираження поглядів, реалізація яких має 

контролюватися й може бути предметом обмежень, у випадку, коли при цьому 

не обмежується їх вираження.  

У практиці Верховного суду США спробу розмежувати висловлювання та 

дію було здійснено, зокрема, при розгляді справи Бранденбурґ проти Огайо. 

Суд скасував обвинувальний вирок, винесений лідерові ку-клукс-клану за 

заклики до використання насильства. Мотивуючи рішення, Верховний суд 

констатував, що СВП підлягає захисту за винятком випадків, коли має місце 

підбурювання до незаконних дій і лише тоді, коли існує реальна небезпека 

здійснення таких дій [22, c.192-194]. Окрім того, деякі судді дотримуються 

радикальніших поглядів. На їхню думку, карати за висловлювання можна 

тільки тоді, коли заклики було фактично реалізовано. 

Концепція політичного процесу передбачає, що демократія становить 

абсолютну цінність для кожного суспільства. Там, де бракує права незгоди чи 

панує принцип однодумства, немає і не може бути демократії. Вона не допускає 
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можливості вольового нав’язування позицій однієї частини спільноти іншій. З 

урахуванням цього, суттєвою ознакою демократії як форми правління більшості 

є дотримання інтересів і прав меншості, адже там, де зникає меншість, існує 

загроза зникнення більшості. Варто погодитися, що така позиція неможлива без 

усебічного обговорення, висвітлення, аналізу тієї чи іншої ситуації, яка 

складається публічно, у напрямі, пов’язаному зі свободою вираження власних 

поглядів [270, c. 154].  

Засновником цієї концепції вважають професора А. Майклджона. На його 

думку, влада урядів походить від волі тих, ким вони керують. У випадку, коли 

такої волі немає, відповідний уряд не є легітимним, а його влада справедливою 

[152, c 51-65].  

Конституційний суд Південно-Африканської Республіки в одному із 

рішень зазначив: «СВП є суттю демократії… Її цінність грунтується на 

декілької чинниках передусім – на засобі ґарантування демократії…» [238]. У 

межах цієї концепції існує кілька відмінних течій – від абсолютизації демократії 

до сприйняття певних недемократичних обмежень. Найрадикальнішу очолює 

суддя Р. Борк. Він вважає, що СВП поширюється лише на висловлювання, які 

впливають на підтримання демократичного політичного процесу. Всі інші 

висловлювання не повинні користуватися захистом [21, c. 1-4], тобто поза 

захистом залишаються всі висловлювання на неполітичні теми – наукові, 

мистецтві, освітні й літературні. Оскільки у більшості демократичних держав 

при владі є уряд, який представляє більшість виборців, то це означає, що такий 

уряд дбатиме про благо своїх громадян.  

Така концепція передбачає високий ступінь контролю за СВП, але 

зазвичай зі сторони судових органів.  

Концепція індивідуальної самореалізації належить до найновіших і 

здобула вкрай мало прихильників. Її розробив професор права зі США М. 

Редіш. На його думку, основне завдання СВП можна звести до однієї головної 

потреби – забезпечення максимального індивідуального розвитку особистості, 

тобто її самореалізації [117, c. 153–161]. Причому автор не заперечує 

важливість усіх інших цінностей, а лише акцентує на їх вторинному, похідному 
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характері стосовно індивідуальної самореалізації, відповідно їх потрібно саме 

так і розглядати [196, c. 591–645]. 

Аналізуючи цю концепцію, С. Шевчук стверджує, що вона ґрунтується на 

глибиннішому розумінні значення і ролі демократичного процесу й демократії 

як системи врядування, базуються на основоположній ідеї – створенні 

людського суспільства на принципі реалізації кожного його члена [505, c. 418].  

Концепція передбачає високий ступінь контролю держави за СВП. Проте 

цей контроль здійснюють лише судові органи, і він покликаний вирішувати 

конфлікти, які виникають між правом одного індивіда і правом іншого чи 

правами держави. 

Дещо осторонь від названих концепцій знаходиться релігійна концепція, 

яку сьогодні вважають у чомусь архаїчною. В її основу покладено переконання, 

що рівень допустимості СВП повинен регулюватися тільки релігійними 

нормами, адже лише вони є об’єктивним критерієм істини. У рамках цієї 

концепції можна вирізнити кілька видів, залежно від релігії – мусульманську, 

християнську, індуїську та будистську. Наразі концепція втілена в окремих 

авторитарних монархіях Персицької затоки, які сповідують іслам. Однак 

найбільші її прихильники – Саудівська Аравія й Іран. Крім того, вона 

простежується і в Непалі, де сповідується індуїзм. 

Підсумовуючи, доходиммо до таких висновків. 

1. У міжнародному праві на нормативному та доктринальному рівні 

відсутнє єдине визначення поняття «СВП». Окрім того, відсутній єдиний 

термін, який би охоплював це поняття. Поряд зі СВП часто використовують 

термін «свобода слова», що в одних випадках можна вважати синонімом, а в 

інших – вужчим поняттям. Така ситуація загалом властива і для національного 

права. 

2. Більшість міжнародно-правових та національних актів, визначаючи це 

право, обмежуються переліком кількох його елементів. Видається, що такими 

елементами є: суб’єктивне, природне право людини; воно має абсолютний 

характер (недопустимі будь-які обмеження цього права, крім тих, що 

встановлені нормами міжнародного права; об’єкт такого права становить будь-
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яка інформація й ідея (погляди, переконання, концепції та ін.); воно охоплює 

основні дії – шукати, отримувати і поширювати інформацію; це право може 

виявлятися у негативній поведінці – бездіяльностіабо ж здійснюватися у будь-

якій формі (усно, письмово, за допомогою друку чи художніх форм вираження 

чи іншими способами на власний вибір). 

3. Теорія і практика виробили багато підходів до розуміння такого права, 

що умовно можна розподілити на дві групи. До першої належать концепції, в 

основу яких покладена ідея саморегулювання. Вона містить три головні 

концепції – ринку ідей, соціального обміну, суспільної корисності. Другу групу 

концепцій становлюсь ті, які передбачають певний ступінь контролю державою 

чи іншими інститутами влади. Критерієм для такого контролю є певні цінності, 

що у виняткових випадках можуть конкурувати зі СВП. Ця містить концепцію 

чотирьох цінностей (і концепцію дихотомії висловлювань як її підвид), 

політичного процесу, індивідуальної самореалізації. Дещо осторонь від 

зазначених концепцій перебуває релігійна концепція.  

 

1.3. Свобода вираження поглядів у системі прав людини 

Свобода – невід’ємний елемент людської істоти, яка дає змогу їй 

залишатися людиною. Вона передусім виявляється у можливості людини 

вибирати певні варіанти поведінки. Ця властивість допомагає обирати із 

можливих варіантів чи моделей поведінки ті, що на її думку, є найвдалішими і 

сприяють процесу розвитку людини та людства загалом. Проте свобода людини 

обмежена різними чинниками, явищами, об’єктивними і суб’єктивними 

характеру, в тому числі й правовими нормами. Правові приписи становлять 

найефективніший засіб обмеження і впорядкування свободи індивіда й 

суспільства. Свобода, визначена та обмежена юридично, набуває рис можливої 

поведінки суб’єкта правовідносин, забезпеченого зобов’язаннями зі сторони 

інших суб’єктів, а також міри можливої поведінки уповноважених суб’єктів 

[297, c. 29].  

Як уже зазначалося, еволюція СВП невіддільно пов’язана із розвитком 

самої концепції прав людини. Право вільно формувати й висловлювати погляди 
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належить до фундаментальних прав, що по суті виконує роль стовпа, на якому 

тримається ідея розвинутого демократичного суспільства. Саме ця свобода 

втілює основні цінності демократичного суспільства – свободу, рівність, 

гідність, активну участь громадян у суспільному житті та прогресивний 

розвиток. Сучасне розуміння цього права постає з його значення у вигляді 

фундаменту демократії й одночасно передумови здійснення інших прав і 

свобод. Демократія не може існувати, без свободи слова вільного обміну думок, 

поширення ідей, дискусії [499, c. 34] тощо. Справедливою видається думка 

політика, який стояв біля витоків сучасної американської демократії – Т. 

Джеферсона: «У випадку, коли народ сподівається, що може залишитися 

неосвіченим і одночасно бути вільним, то він бажає неможливого; такого ніколи 

не було і не буде [489, c. 130]. Причому П. Сухорульський зазначає: процес 

утвердження свободи вираження як основоположного права у національних та 

міжнародній правових системах виявляє її багатоаспектність, тісний зв'язок із 

різноманітними сферами суспільного життя, а відтак із багатьма іншими 

правами людини усіх трьох поколінь [470]. Права людини – свобода мирних 

зібрань, свобода совісті та віросповідань, право на свободу асоціації, виборчі 

права – не можуть бути реалізовані, без права на СВП [499, с. 34].  

З цього приводу Конституційний суд ПАР стверджує: СВП є частиною 

мережі «павутиння взаємнопідтримуваних прав». Вона безпосередньо 

стосується свободи релігії, віри та думки, права на гідність, свободи асоціації, 

активного й пасивного виборчого права, права збиратися мирно тощо. Усі ці 

права разом захищають права осіб не лише особисто формувати та виражати 

думки, незалежно від їх характеру, а й утворювати об’єднання (асоціації) для 

поширення та пропагування власних ідей. Ці права опосередковано визначають 

певні можливості (для індивідів зокрема і для суспільства узагалі) формувати і 

висловлювати думки, навіть у тому випадку, коли вони суперечливі [238]. 

Причому цей взаємозв’язок настільки значний, що часто і в теорії, і в 

практиці виникає проблема відмежування СВП від низки інших суміжних прав 

– від свободи віросповідання, поглядів, свободи об’єднання, свободи дій, 

свободи на мирні зібрання, свободи творчої діяльності, свободи пересування, 
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свободою залишення території країни, особистих немайнових права та ін. У 

зв’язку із цим виникає цілком закономірне питання про межі кожного з таких 

прав та порядок взаємодії у випадках, коли виникає «конкуренція» стосовно 

кваліфікації певних дій особи (якщо поведінка особи підпадає під одночасний 

захист низки цих основоположних прав). 

Проаналізуємо взаємозвязок СВП із кожним з названих прав. 

СВП і свобода думки, совісті та релігії. У процесі розмежовуючи 

окремих прав іноді виникають ситуації, коли це неможливо зробити. Чи не 

найскладнішим у такому контексті є питання, де закінчується свобода 

віросповідання (свобода думки, совісті й релігії) однієї особи, і розпочинається 

свобода слова іншої. Ця ситуація видається логічною, оскільки СВП і свобода 

віросповідання близькі за змістом, а в певних моментах їх зміст повністю або 

частково накладаються. Будь-які прояви віросповідання можна одночасно 

вважати і вираженням поглядів. Недарма в перших документах у сфері прав 

людини їх не розмежовували чи така межа була умовною. Так, у Декларації 

прав людини і громадянина 1789 р. та Біллі про права США ці свободи 

розміщено в одній статті. І хоча сьогодні, ситуація змінилася й більшість 

сучасних міжнародно-правових актів їх чітко розмежовують, проблема надалі 

залишається актуальною.  

МПГПП передбачає в одній зі статей, що кожна людина має право на 

свободу думки, совісті та релігії. Це право передбачає свободу мати чи 

приймати релігію або переконання на власний вибір і свободу сповідувати 

свою релігію та переконання як одноосібно, так і спільно з іншими, публічно чи 

приватно, у відправленні культу, виконанні релігійних і ритуальних обрядів та 

вчень. Зі змісту статті чітко простежується зв’язок між цією свободою і СВП. 

Таке право не лише передбачає право особи сповідувати релігію чи не 

сповідувати жодної, а й, по суті, низку прав, які за відсутності цієї статті можна 

було би захищати у рамках СВП. До таких варто зарахувати право особи 

демонструвати свої релігійні погляди чи ні, відправляти обряди чи ні тощо. 

Крім того, свобода віросповідання, як і СВП, передбачає можливість особи 
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виражати погляди (у цьому випадку – релігійні переконання) та переконувати в 

їх правдивості чи неправдивості інших осіб [363, с. 148].  

Не менш важливий аспект, що пов’язує дві названі свободи, - 

толерантність і до проявів інших релігій, релігійних обрядів, і до критики 

певних релігійних догм, обрядів, яка може бути гострою. Отже, свобода 

віросповідання та СВП передбачають не лише можливість виражати погляди чи 

переконання, а й поважати і терпимо ставитися до поглядів та переконань 

інших осіб. 

Подібно до СВП, свобода віросповідання захищає лише зовнішні прояви 

переконань і в жодному випадку не впливає на внутрішній аспект (за винятком 

заборони примушувати дотримуватися певних поглядів чи переконань). Вона 

містить такі елементи: 1) свободу сповідувати свою релігію чи притримуватися 

своїх переконань; 2) свободу змінювати релігію чи переконання; 3) сводобу 

індивідуально чи колективно публічно або приватно реалізувати власні 

релігійні вірування чи переконання на богослужіннях, навчанні, відправлянні 

релігійних або культових обрядів. Причому зауважимо, що ця свобода 

передбачає захист не лише релігійних, а й світських поглядів, також усіх 

осіб,котрі живуть відповідно до певних релігійних, філософських чи особистих 

переконань. Тому згадувана стаття однаково захищає атеїстів і агностиків, 

оскільки передбачає право не мати релігійних переконань та не відправляти 

релігійних обрядів.  

З урахуванням зв’язку цих двох свобод міжнародні судові та квазісудові 

органи, які розглядають скарги на дії держав щодо СВП та свободи 

віросповідання, використовують цікавий підхід до їх розмежування. Зазвичай 

такі органи спочатку вирішують питання про те, чого стосувалося порушення. 

У випадку, коли виявиться, що основним об’єктом посягання була саме свобода 

віросповідання, вони обмежуються власне цим правом [28], в іншому випадку 

констатують порушення СВП. Отже, міжнародні судові органи переважно 

констатують порушення однієї зі свобод: або віросповідання, або вираження 

поглядів. Констатація непорушення обох прав – поодиноке явище.  Такий 
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підхід характерний як і для національних судів України, і для багатьох держав 

Ради Європи. 

Наголосимо, що більшість справ Європейського суду із порушення цих 

свобод стосуються й обмеження свободи слова з метою захисту прав віруючих 

[503, c. 394–395]. Причому аналіз практики підтверджує: Європейський суд 

частіше надає перевагу захисту свободи віросповідань, а Міжамериканський – 

свободі вираження поглядів. Основну відмінність у цьому випадку становить 

підхід, який аргументує, що вияв СВП не повинен ображати прихильників 

певної релігії. Таке питання набуло актуальності після нападу на редакцію 

газети Шарлі Ебдо, унаслідок якого загинуло семеро осіб. Хоча заради 

справедливості варто зазначити: Європейський суд з прав людини неодноразово 

вирішував питання про конфлікт свободи слова і свободи віросповідань. Так, у 

справі «Інститут Отто Премінгер проти Австрії» [311] ЄСПЛ визнав правомірні 

дії австрійської влади, зі заборони показу фільму, де Ісус Христос вступав у 

змову з дияволом з метою покарання людства через зараження його сифілісом. 

У справі «Уінгроу проти Сполученого Королівства» [312] було прийнято 

аналогічне рішення у зв'язку зі забороною прокату фільму, в основу сюжету 

якого покладено сексуальні фантазії на тему Ісуса. Отже, Європейський суд з 

прав людини допускає: у найрадикальніших, образливих для віруючих та їхніх 

почуттів ситуаціях, держава може обмежувати реалізацію свободи слова. 

Причому можна привести кардинально протилежне рішення «Кубальська і 

Кубальська Холюй проти Польщі» [141], де суд допустив, що іронічне 

зображення святих цілком допустиме. 

На думку Дж. Летсаса, британського професор філософії права, 

образливим є висловлювання, яке не містить інформацію, не прагне 

інформувати і не сприймається як інформативне у рамках того чи іншого 

публічного обговорення [147, c. 57-59]. Такі висловлювання нічого не 

привносять в обговорення місця релігії в суспільстві, правильність або 

неправильність релігійних приписів, проблеми релігійного екстремізму і 

способів його подолання. Вони лише спрямовані на демонстрацію нікчемності 
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й абсурдність релігійних переконань і самої релігії, тобто їх мета – образити 

почуття віруючих.  

З цим пов'язаний ще одне питання: до яких меж держава має право 

вживати заходів стосовно обмеження права на СВП для захисту релігійних 

почуттів прихильників тієї чи іншої віри унаслідок запобігання або покарання 

за демонстрацію образливих чи агресивних матеріалів, що можуть через 

осміяння перешкоджати віруючим у відправленні культу або сповідуванні 

їхньою віри. Дж. Мердок, висуваючи таке питання цілком обґрунтовано 

стверджує: тут можливі два варіанти – добросовісне використання права на 

СВП, у рамках якого обговорюються питання, пов’язані з релігійним ученням, 

та недобросовісне – зловживання свободою слова (використання її в цілях, що 

ображають погляди інших людей) [395, с. 124-125]. Перший випадок 

безсумнівно є дозволеним (люди мають право критикувати релігійні групи, 

зокрема тоді, коли критика чточується потенційно небезпечного характеру 

їхньої діяльності і звучить на політичному форумі, де відкрито обговорюються 

питання, що становлять суспільний інтерес) [133], і захищається СВП. Другий є 

зловживанням правом і недопустимий (для прикладу, на підставі ст. 17 ЄКПЛ) 

[116].  

Отже, співвідношення права на свободу віросповідання та СВП можна 

розкрити, процитувавши одне з рішень ЄСПЛ: «... У тих, хто відкрито 

висловлює свої релігійні погляди, незалежно від приналежності до релігійної 

більшості чи меншості, немає розумних підстав очікувати, що вони залишаться 

поза критикою. Вони повинні проявляти терпимість і миритися з тим, що інші 

заперечують їх релігійні переконання і навіть поширюють вчення, ворожі їхній 

вірі. Однак способи критики або заперечення релігійних учень і переконань 

можуть тягнути за собою відповідальність держави, якщо вона не забезпечує 

спокійного користування правом, ґарантованим ст. 9 (свобода віросповідань), 

усім, хто дотримується цих учень і переконання. В екстремальних ситуаціях 

результат критики або заперечення релігійних переконань може бути таким, що 

стане на заваді свободі дотримуватися чи висловлювати такі переконання» 

[311]. 
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Підсумовуючи розглядуване питання, зауважимо:  

1. Свобода віросповідання тісно пов’язана зі СВП, що часто призводить 

до проблем із їх розмежуванням. Проте, найбільша проблема полягає в тому, 

що виникає протиріччя під час їх використання, оскільки реалізація однієї 

незрідка спричиняє порушення чи обмеження іншої. Причому, досі 

міжнародно-правова доктрина і практика не виробили чітких критеріїв 

вирішення таких конфліктів. 

 2. Міжнародні судові й квазісудові органи, ухвалюючи рішення у справі 

зазвичай керуються однією із цих свобод (у випадку явно релігійного характеру 

погляду – посилаються на свободу віросповідань, в іншому – на СВП).  

СВП і право на повагу до приватного та сімейного життя. Поряд зі 

СВП до найважливіших прав, на яких ґрунтується сучасна концепція прав 

людини, належить право на повагу до приватного та сімейного життя. У ст. 12 

Загальна декларація прав людини 1948 р. констатує: «Ніхто не може зазнавати 

безпідставного втручання в особисте і сімейне життя, безпідставного посягання 

на недоторканність житла, таємницю його кореспонденції або на честь і 

репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або 

таких посягань». Така норма була покликана забезпечити, захист людини від 

втручання держави в її особисте життя. Проте згодом її зміст значно 

розширено, адже сьогодні таке втручання частіше відбувається не зі сторони 

держав, а приватних осіб та організацій.  

Випадок такого втручання – ситуація, коли це право конфліктує зі СВП. 

Таке протиріччя виникає, з-поміж іншого, унаслідок того, що свобода 

вираження думок стосується не лише позитивної інформації та ідеї, а й 

поглядів, які мають суперечливий характер чи відверто негативний 

(образливий) характер. Отже, основні міжнародно-правові документи, що 

ґарантують СВП, надають захист усім, часто дуже суб’єктивним поглядам, які 

цілком протилежні громадській думкці. 

Одним зі способів подолання конфлікту є аналіз обмежень кожного з 

прав, але в цьому випадку такий спосіб не матиме успіху, оскільки зазначені 

положення створюють додаткові елементи колізії. Не спрацювало також 
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положення, що обмеження у такому випадку повинні встановлюватися не 

стільки правовими нормами, скільки етичними стандартами журналістики. 

Однак усі ЗМІ борються за аудиторію, тому важливим елементом сучасної 

журналістики є пошук скандальної інформації з метою максимального 

зростання аудиторії. У зв’язку з цим обґрунтованою видається позиція вченого 

А. Климчика, що «Погоня за новинами… …змушує журналістів все більшу 

втручатися у найпотаємніші сфери приватного життя громадян за відсутності 

будь-якої потреби в тому. Основним рушійним мотивом вторгнення є 

приведення інформації до рівня скандальних новин. А за фактичної відсутності 

таких новин використовують чутки, посилання на конфіденційні джерела, 

всілякі припущення, іноді навіть фабрикують неіснуючі факти» [361, c. 5].  

Крім названих проблем, це зумовлено і тим фактом, що в міжнародному 

праві відсутня вичерпна характеристика поняття «приватне життя», що 

породжує можливості для їх суб’єктивного трактування. Сьогодні найвідоміше 

визначення такого поняття зробили понад століття тому американські юристи Л. 

Брандейс і С. Уорреном [478, c. 132–153], визначивши його як «право бути 

залишеним в спокої» (анг. «the right to be alone»). Кардинально інший погляд 

стосовно розуміння цього права пропонує В. Новіков. Він називає його правом, 

яке дає змогу зберегти у таємниці відомості про особу, що стосуються її 

особистого й сімейного життя [412, c. 43]. Доктрина та практика юридичної 

науки випрацювали кілька сотень різних визначень. Існують також визначення 

цього поняття, представниками інших наук, зокрема філософами, соціологами, 

психологами та ін. Загалом право на приватне життя передбачає можливість 

жити відповідно до своїх бажань, які, однак, не повинні суперечити 

громадським інтересам, нормам права і моралі, прийнятими в суспільстві. 

Право на недоторканність приватного життя встановлює заборону всіх форм 

довільного втручання держави у приватне життя і ґарантує захист держави від 

такого втручання зі сторони третіх осіб [422, c. 40].  

У випадках, коли СВП суперечить праву на приватне життя, перевага 

надається зазвичай першому. Проте ступінь такої переваги значно залежить від 

правової системи (від практично безмежної переваги СВП у міжамериканській 
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системі захисту прав людини до дещо поміркованіших поглядів у європейській 

та універсальній системі). Однак аналіз практики засвідчує, що у цьому 

випадку варто застосовувати такі принципи:  

1. СВП з-поміж іншого охоплює свободу думки, отримання і поширення 

інформації, форма і зміст якої ображають, шокують чи вселяють занепокоєння 

держави або частини населення. 

 2. Найбільша свобода і захист від втручання у цю свободу допускається 

під час публікації пресою думок, оцінювальних суджень і припущень, зокрема й 

щодо приватного життя громадян. 

 3. Ступінь втручання ЗМІ у процес публікації інформації, яка стосується 

тих чи інших сторін приватного життя осіб, залежить від їхнього статусу. 

Особи, котрі займають важливі місця в суспільному житті країни (політичні й 

загальнонаціональні лідери, чиновники різної категорії, великі бізнесмени) 

користуються меншим обсягом захисту права на приватне життя. 

4. Необхідно чітко розмежовувати повідомлення фактів, здатних вплинути 

на обговорення у демократичному суспільстві питань щодо, наприклад, 

політичних діячів під час виконання ними функцій, і повідомлення подробиць 

приватного життя особи, яка не займається жодною офіційною діяльністю. У 

першому випадку преса відіграє вагому роль гаранта демократії, інформуючи 

громадськість про питання, що становлять суспільний інтерес, у другому – такої 

ролі вона не виконує, йдеться лише про задоволення цікавості певного кола 

читачів до подробиць приватного життя особи [422, c. 41]. 

З урахуванням сказаного, публікація відомостей навіть особистого 

характеру, що становлять значний суспільний інтерес, допускається. Як приклад 

останнього можна назвати факт, що у 2009 році кілька ЗМІ опублікували 

світлини голови Фонду державного майна України В. Семенюк-Самсоненко у 

купальнику біля басейну [424]. В такому випадку вони діяли цілком 

справедливо, адже інформація була важливою для політичного життя країни. У 

той день Верховна Рада мала розглядати питання про звільнення голови Фонду 

державного майна, але не змогла, оскільки остання нібито перебувала на 

лікарняному. Можна навести також приклад із принцесою Монако, яка хоч і 
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була відомою, але не прагнула публічності й не обіймала жодної посади і тому 

публікація її фото, на думку ЄСПЛ, є порушенням права на приватне життя 

[313]. Причому навіть публічна особа користується правом на приватне життя у 

випадку. коли вона перебуває у місцях, що не є публічними (наприклад удома). 

Крім того, існує низка відомостей, які не підлягають розголошенню без 

згоди особи. До них належить вся інформація, що стала відомою адвокатові під 

час спілкування з його клієнтом, лікарська таємниця, таємниця сповіді та ін. 

Для захисту недоторканності приватного життя існує велика кількість 

юридичних і соціальних механізмів. Втручання у приватне життя розглядають у 

деяких країнах кримінальним або адміністративним правопорушенням, 

натомість в інших єдиним захистом є дотримання журналістської етики за 

контролю з боку рад, що діють у ЗМІ, і інших інститутів журналістського 

самоврядування. Обмеження свободи вираження думки правомірне лише тоді, 

коли воно спричинене гострою соціальною потребою. Це означає, що для 

захисту приватних інтересів застосовують тільки ретельно зважені заходи. 

Обмеження свободи вираження, зумовлені необхідністю захисту приватного 

життя, повинні, у такий спосіб, брати до уваги всі можливі варіанти вирішення 

проблеми. 

Узагальнюючи зауважимо: між СВП та правом на приватне життя існує 

тісний взаємозв’язок – протиріччя. Питання про взаємодію потребує вирішення 

цих суперечностей у кожному конкретному випадку. Причому суди, зазвичай, 

надають захист одному із прав залежно від публічності особи, місця події, 

суспільного інтересу та змісту поширеної інформації. 

СВП і свобода зібрань. Одним із головних громадянських прав, яке 

гарантоване майже всіма міжнародно-правовими документами, є свобода 

мирних зібрань. Це право також гарантується і національними законами, 

зокрема конституціями тих чи інших держав. У нашій країні воно передбачене 

ст. 39 Конституції України. Між СВП та свободою мирних зібрань 

спостерігаємо надзвичайно тісний зв’язок. Адже мирні зібрання у багатьох 

випадках можна розглядати формою вираження поглядів, що має на меті 

формування певної громадської думки й одночасно становить форму її 
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колективного вираження. Відповідно всі державні заходи, спрямовані проти 

мирного зібрання, водночас містять обмеження і для СВП. Тому тоді, коли 

мирні зібрання обмежуються з огляду на зміст думок, які висловлюються під 

час їх проведення чи форми вираження, такі обмежувальні державні заходи 

потребують додаткового обґрунтування, адже у цій ситуації простежується 

паралельне обмеження відразу двох свобод громадян. Цікаво, що у 

дореволюційній Росії ситуація виглядала кардинально протилежно. Наприклад, 

Е. Тарновський зазначає: «Право висловлювати свої думки публічно, 

виголошувати промови на мітингах належить до права на свободу зібрань» 

[471, c. 147]. Такий погляд підтримували й інші вчені, зокрема Б. Чичерін [500, 

c. 117]. Підстава підходу, за якого метою спілкування, обміну ідеями та 

думками, саме свобода зібрань отримує першість перед СВП, можна 

спостерігати у В. Матвєєва. Учений констатував, що «думки окремих осіб 

мають порівняно мале значення, преса перебуває у руках у небагатьох, і не всі 

можуть нею користуватися. Свобода зібрань немовби заповнює цю прогалину. 

Вона дає людям змогу обмінюватися думками і діяти спільно для досягнення 

законної мети» [384]. 

Однак у процесі розвитку технологій (передусім масової комунікації) та 

розширення можливостей висловлювати думки й обмінюватися ідеями не лише 

у рамках зборів і демонстрацій погляди вчених поступово змінювалися. У 

сучасній юридичній науці й практиці свобода зібрань визнається правом 

спеціальнішого характеру порівняно з правом на СВП.  

Так, Європейський суд з прав людини вважає, що свобода слова, свобода 

зібрань тісно взаємозв'язані і взаємно обумовлюють своє здійснення. 

Суд, зокрема, зазначає: свобода слова, ґарантована ст. 10 Конвенції, мала б 

обмежене значення, якби не супроводжувалася «гарантією мати змогу 

поділитися своїми переконаннями або ідеями колективно у тому числі в рамках 

об'єднання осіб, котрі мають ті самі переконання, ідеї або інтереси». Суд 

стверджує, що свобода слова становить один з основних засобів, що 

допомагають забезпечити ефективне користування правом на свободу зібрань 

[307, c. 693]. Одночасно, провідна роль у цьому зв'язку належить свободі слова 
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і ЄСПЛ наполягає на необхідності розглядати крізь призму права на свободу 

зібрань. 

Причому обмеження реалізації кожного з названих прав повинні 

засновуватися на принципі «ідеологічного нейтралітету», який згадується у ст. 

15 Конституції України: «Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах 

політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не 

може визнаватися державою як обов’язкова. Цензура заборонена». Ця норма 

загалом характерна для всіх демократичних правових держав і постає із діючих 

норм міжнародного права. Попри це, свобода мирних зібрань і СВП 

передбачають певні обмеження, стосовно випадків пропаганди війни, 

насильства, розпалювання расової, міжетнічної, релігійної ворожнечі тощо. 

Інший аспект, на який нерідко звертають увагу і теоретики так і практики, 

– питання реалізації права на вільне вираження поглядів у процесі реалізації 

права на мирне зібрання. Відомо, що СВП може бути реалізована лише у формі 

обміну думкам з метою спрямувати потенційного опонента на переконання у 

правильності певної сформульованої позиції чи думки. Звідси виникає питання 

про можливість обмеження на вираження поглядів, які містять психологічний 

вплив на інших осіб не через переконання, а внаслідок виникнення в останніх 

побоювань за власне життя, здоров’я, майно тощо. Однозначної відповіді на це 

питання не існує. Загалом у випадку, коли на мирному зібрані мали місце такі 

висловлювання, то вони не роблять таке зібрання незаконним. По суті, тут 

імовірні два моменти, за яких можливе обмеження свободи мирних зібрань на 

підставі того, що зібрання порушує право на свободу вираження думок. По-

перше – масові заклики пропаганди війни, насильства, розпалювання расової, 

міжетнічної, релігійної ворожнечі; по-друге – вчинення його учасниками дій, 

які дадуть змогу охарактеризувати зібрання як немирне. Американська 

конвенція прав людини 1969 р. додатково передбачає, що таке право 

здійснюється без зброї [268]. Ця вказівка на беззбройний характер мирних 

зібрань присутня лише в цьому з розглянутих міжнародно-правових актів [419, 

c. 58].  
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Ще одним аспектом, у якому часто проявляється взаємодія названих 

свобод, є те, що обидва випадки можуть бути формами вираження політичних 

поглядів [363, c. 186]. Про це згадується в МПГПП. Так, наприклад, приватні 

особи можуть виражати політичні погляди і у формі мирного 

спільноорганізованого або неорганізованого висловлення власної громадської 

позиції з приводу тих або інших питань політичного розвитку країни. Однак це 

жодним способом не обмежує мету мирних зібрань до висловлення політичних 

поглядів. Їх основу може становити потреба осіб висловити ту чи іншу думку, 

ідею позицію. 

Цікаве бачення, яке виникло, зокрема, і в практиці нашої держави, є 

можливість формулювання та висловлювання під час мирного зібрання 

поглядів, спрямованих на критику положень Конституції країни, що закладає 

підґрунтя функціонування держав чи критику влади. Тобто постає питання, чи 

може бути заборонено публічне зібрання, предметом якого є, скажімо, 

формулювання громадської позиції стосовно скасування Контитуції або 

внесення до нього ґрунтовних змін проведення дострокових виборів чи узагалі 

повалення законно обраного уряду. 

Відповідь на це питання не завжди очевидна. Підійшовши до його 

вирішення крізь призму Конституції України, можна зауважити: ч. 3 ст. 5 цього 

документа стверджує, що право визначати та змінювати конституційний лад в 

Україні належить виключно народові й не може бути узурповане державою, її 

органами або посадовими особами. Безсумнівно, зміна конституційного ладу, 

потребує проведення заходів за участю населення всієї держави, і передбачає 

публічне обговорення можливих конституційних змін без втручання держави у 

такий процес. Схожа позиція загалом характерна для законодавства більшості 

демократичних держав. Для прикладу, її підтримав Федеральний 

конституційний суд Німеччини, який у своєму рішенні зазначив, що громадяни 

не зобов’язані поділяти та підтримувати конституційні положення. Кожен 

громадянин має право вільно давати оцінку Конституції, законам і владі доти, 

доки це не порушує права інших осіб. Демократія, з-поміж іншого, 

засновується на думці про здатність населення брати участь в її обговоренні аж 
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до обстоювання позиції про необхідність скасування Основного закону. Єдине 

обмеження: такі обговорення мають здійснюватися виключно у формі 

політичного діалогу, тобто без застосування сили [114, c. 1187].  

Отже розглядувані свободи тісно пов’язані: мирні зібрання становлять 

форму реалізації СВП. Окрім того, будь-яке обмеження свободи зібрань 

одночасно є обмеженням СВП і потребує подвійної аргументації. 

СВП та свобода об'єднання (асоціації). Ще одне право, що часто 

згадується у контексті СВП, – свобода асоціації. На противагу іншим правам 

свобода асоціацій у вигляді окремого права визнається відносно недавно. У 

конституціях багатьох держав свобода асоціації розуміється як невід’ємне 

право особи. Так, ст. 18 Конституції Італії закріплює таку норму: «Громадяни 

мають право вільно, без особливого дозволу об’єднуватися в організації в 

цілях, не заборонених окремим особам кримінальним законом». Схоже 

положення містить ст. 9 Конституції ФРН: «Усі німці мають право утворювати 

союзи та суспільства». Дещо ширше формулювання подає Конституція 

України. Так, ст. 36 Основного закону зазначає: громадяни України мають 

право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для 

здійснення й захисту своїх прав, свобод і задоволення політичних, економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів; ніхто не може бути примушений до 

вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи 

неналежність до політичних партій або громадських організацій. 

На відміну від названих конституцій, у найдавніших конституціях таке 

право окремо не виокремлюють. Скажімо у Конституції США прямо не 

передбачено свободи об'єднань. Проте, це в жодному випадку не означає, що 

зазначена свобода не гарантується у державі. Верховний Суд США установив 

таке право через тлумачення Конституції, зауваживши: свобода асоціації 

випливає зі свободи слова та свободи на мирні зібрання [169], передбачені 

Першою Поправкою до Конституції США [314, c. 256]. Аналогічна позиція 

була підтримана у низці рішень судових органів інших держав. Свобода 

асоціації як елемент СВП часто розглядається у доктрині. Так, М. де Сальва 

стверджує, що свободу асоціацій варто розуміти у контексті СВП. На думку 
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автора, свобода слова, по-перше, є однією з цілей мирних зібрань. По-друге, 

свобода об'єднання постає у вигляді однієї з форми, якої може набувати 

свобода слова у зв'язку з тим, що громадянин повинен мати гарантію 

можливості поділитися власною думкою у колективі, тобто в рамках об'єднання 

осіб, котрі мають такі самі або подібні переконання й інтереси [307, c. 691]. 

Окрім того, свобода асоціацій не має сенсу якщо її реалізація паралельно не є 

реалізацією права на СВП [106]. Адже більшість організацій (зокрема тоді, коли 

йдеться про громадські та політичні організації), мають мету, пов’язану 

зазвичай із пропагуванням певних цінностей. Причому наголосимо, що ЄСПЛ 

неодноразово посилався на ст. 11 Конвенції (Свобода зібрань та об'єднання) «як 

на lex specialis стосовно lex generalis – гарантії свободи вираження думки, 

передбаченої ст. 10 Конвенції» [314, c. 256]. Схожого висновку можна дійти 

також щодо Комітету ООН з прав людини. Так, у доповіді про порушення прав 

людини в Іраку цей орган зазначає: обмеження СВП, які застосовуються в Іраці, 

не лише порушують ст. 19 (СВП) Пакту, а й створюють перешкоди для 

належного здійснення ст. 21 (свобода зібрань) та 22 (свобода асоціацій). Тому 

Комітет пропонує внести зміни до кримінального законодавства, що обмежує 

СВП, свободу мирних зібрань і свободу асоціації, аби вони відповідали 

вимогам ст. 19, 21 та 22 Пакту [315]. 

На відміну від низки інших прав, для такої свободи досить вагомий 

негативний аспект. Він передбачає не тільки право створювати чи вступати в 

об’єднання (позитивний аспекти), а й право утримуватися від участі в 

об’єднаннях. Цей аспект важливий особливо у зв’язку із участю у 

спеціалізованих фахових або профспілкових організаціях як підстава для 

зайняття певною діяльністю. Так, особа не може бути звільнена з роботи чи їй 

не може бути відмовлено у дозволі на здійснення певного виду діяльності тому, 

що вона не є членом якогось об’єднання (профспілки, асоціації) [58]. Знову ж 

таки право особи стати членом певної організації, безперечно можна і треба 

розглядати крізь призму СВП.  

До найцікавіших аспектів взаємозв’язку такого права з СВП належить 

свобода об’єднання у політичні партії. У цьому контексті доцільно згадати 
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практику ЄСПЛ та Комісії. На думку Суду, право створювати профспілки і 

вступати у них становить особливий аспект свободи об'єднання [408]. У справі 

«Соціалістична партія Туреччини та інші проти Туреччини» [58], визнаючи 

автономну роль і специфічну сферу застосування ст. 11 Конвенції (свобода 

зібрань та об'єднання), Суд наголосив: захист думки та свободи її вираження – 

одна із цілей свободи зібрань і об'єднань. Оскільки ж політичні партії 

відіграють істотну роль у «забезпеченні плюралізму й успішного 

функціонування демократії», тому ЄСПЛ це твердження відносить до 

політичних партій у ще більшому ступені, ніж до інших об'єднань. У справі 

«Об'єднана Комуністична партія Туреччини та інші проти Туреччини» [63] Суд 

зазначив: діяльність політичних партій є колективною реалізацією СВП, тому 

цей факт дає політичним партіям право шукати захисту ст. 10 і ст. 11 Конвенції. 

У співвідношенні розглядуваних прав простежуються схожі підстави для 

їх обмеження. Саме тому, застосовуючи останні, необхідно враховувати, що, на 

думку Комітету ООН з прав людини, обмеження, які існують стосовно СВП, не 

повинні створювати перешкод для цілковитої та ефективної реалізації свободи 

асоціацій [433, c. 730-733], тобто обмеження одного права (СВП) не означає 

автоматичного обмеження іншого. У зв’язку з цим держава повинна окремо 

обґрунтувати обмеження кожного такого права. 

Особливістю свободи асоціацій є те, що міжнародно правові документи 

передбачають можливість держав запроваджувати певні обмеження на 

реалізацію цього права окремими категоріями населення. Так іноземці зазвичай 

не можуть бути членами політичних партій. Окрім того, ці положення не 

перешкоджають упровадженню законних обмежень на здійснення цих прав 

особами, котрі входять до складу збройних сил, поліції чи органів державного 

управління. Однак в останній випадку такі обмеження повинні: 1) чітко 

передбачатися законом; 2) бути необхідними в демократичному суспільстві в 

інтересах державної або громадської безпеки, громадського порядку, охорони 

здоров'я та моральності населення чи захисту прав і свобод інших осіб. Окрім 

того, практика Комітету засвідчує, що держава не має права забороняти цим 
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категоріям населення створювати асоціації і брати участь у здійсненні 

колективних перемовин [433, c.733]. 

Узагальнюючи доходимо таких висновків. По-перше, між СВП і 

свободою асоціації існує тісний зв’язок, який, з-поміж іншого, зумовлений тим, 

що останнє право ствновить складову першого (є однією з форм його 

реалізації). По-друге, обмежуючи свободу асоціації, держава зазвичай обмежує 

і СВП, тому називаючи аргументи на користь такого обмеження, доцільно 

окремо обґрунтовувати підстави для кожного з них. По-третє, міжнародні й 

національні судові органи нерідко допускають одночасне посилання на 

порушення обох прав (на відміну, для прикладу, від свободи совісті й релігії, де 

констатується переважно порушення одного права). Причому ЄСПЛ розглядає 

свободу асоціації «як на lex specialis» стосовно СВП.  

У підсумку можна стверджувати, що під час конкуренції між кількома 

правами конфлікти, які виникають, потрібно вирішувати у кілька способів. 

Існує два основних способи, у рамках котрих виокремлюють ще підвиди. 

1. Перевага надається одному із прав. Це подібно до першого варіанта 

хоча тут виникає чітка конкуренція норм. Причому посилання на інше з них 

неможливе.  

2. Затосування правила lex specialiter. За загальним підходом треба 

спочатку визначитися, чи витісняє одне основоположне право інше як lex 

specialiter. Тут логічні два варіанти: а) СВП має перевагу над іншими правами; 

б) інше право має перевагу над СВП. 

3. Застосування принципу синергії. Обидва права конкурують в ідеальній 

формі (кумуляція основоположних прав), даючи суб’єктові змогу посилатися на 

одне й інше для максимально ефективного захисту своєї̈ позиції̈ [90, c. 67]. 

Конкуренції між цими правами не виникає. 

На практиці можливе поєднання таких способів взаємодії у випадках коли 

певні елементи прав особи зазнають розширеного трактування СВП і введення 

окремих елементів інших прав.  

Отже, що СВП посідає центральне місце у системі захисту прав людини. З 

цього приводу у рішенні палати лордів Великої Британії у справі Regina v. 
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Secretary of State for the Home Department Ex Parte Simms справедливо зазначив 

«СВП є важливою і ціниться сама собою. Однак її цінність не обмежується цим. 

Вона має інструментальній характер, бо слугує досягненню багатьох інших 

важливих цілей – самореалізації індивіда та реалізації низки інших його 

прав…» [175]. 

У такий спосіб зв’язок СВП з іншими основоположними правами людини, 

зокрема свободою віросповідання, поглядів, свободою об’єднання, правом на 

свободу дій, свободою на мирні зібрання, можна розглядати як додаткову 

гарантію його реалізації̈.  

 

Висновки до Розділу 1 

1. Становлення та розвиток СВП відбувався паралельно із еволюцією ідеї 

захисту прав людини та охоплював 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) процеси. 

Еволюції ідеї СВП містить низку основних етапів: 1) від найдавніших часів до 

моменту появи перших держав (свобода 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) Темні віки (суттєве обмеження СВП, передусім 

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

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

Конституціях держав); 5) період всезагального визнання свободи слова XIX – 

XX ст. (свобода закріплюється в більшості національних законодавств держав 

світу, встановлюються критерії її законного обмеження); 6) післявоєнний період 

– 1945 і дотепер (поява міжнародно -правових механізмів захисту права на 

СВП). 

2. Відносно демократичний тип управління, притаманний усім 

попередникам українських держав (Київська Русь, Галицько-Волинське 

князівство, Козацька Республіка, УНР, Гетьманат, Директорія) потребував 
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певного СВП. Тому така свобода належала до основних у філософській і 

правовій думці й концепціях політичних діячів практично усіх держав, що 

існували на теренах сучасної України. І хоча перші письмові документи з цього 

приводу з’явилися лише за козаччини, але окремі елементи простежувалися ще 

в Київській Русі та Галицько-Волинському князівстві. У сучаснішому розумінні 

право на СВП було закріплено в Третьому універсалі, згодом – за 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. Причому на практиці 

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

Аналіз доктрини й практики засвідчує, що у випадку конкуренції̈ між кількома 

правами чи свободами конфлікти, які виникають, можна вирішувати одним із 

трьох способів: По-перше, перевага надається одному із прав, а посилання на 

інше з них неможливе. По-друге, застосування правила lex specialis derogat legi 

generali. По-третє, використання принципу синергії. Обидва права конкурують 

в ідеальній̆ формі (кумуляція основоположних прав), даючи суб’єктові змогу 

послатися на обидва з них для максимально ефективного захисту власної 

позиції. Зауважимо, що між цими правами не виникає конкуренції. На практиці 

найчастіше спостерігаємо перший підхід. 

4. У міжнародному праві, відсутнє єдине визначення поняття «СВП». 

Окрім того не існує єдиного терміна, який би охоплював таке поняття. 

Одночасно зі СВП часто використовують поняття «свобода слова», рідше – 

«свобода думки», які залежно від випадку можна вважати синонімами, а в 

інших – вужчими поняттями. 

Більшість міжнародно-правових та національних актів, визначаючи таке 

право, обмежуються переліком кількох його елементів: 1) це – суб’єктивне, 

природне право людини; 2) воно має абсолютний характер (недопустимі будь-

які обмеження цього права, крім тих, що встановлені нормами міжнародного 

права; 3) його об’єктом є будь-яка інформація та ідеї (погляди, переконання, 

концепції); 4) воно охоплює основні дії – шукати, отримувати і поширювати 
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інформацію; 5) таке право може виявлятися у негативній поведінці – 

бездіяльностіабо ж здійснюватися усно, письмово, за допомогою друку або 

художніх форм вираження чи іншими способами – на власний вибір). 

5. Теорія і практика права сформулювала безліч концепцій до розуміння 

СВП. Їх усі можна розподілити на дві групи. Першу становлять концепції, в 

основу яких покладена ідея саморегулювання; головні з них – ринку ідей, 

соціального обміну, суспільної корисності. До другої групи належать концепції, 

що передбачають певний ступінь контролю зі сторони держави чи інших 

інститутів влади. Критерієм для такого контролю слугують певні цінності, котрі 

у виняткових випадках можуть конкурувати зі СВП. Ця група охоплює 

концепції чотирьох цінностей (та дихотомії висловлювань як її підвид), 

політичного процесу, індивідуальної самореалізації, а також релігійну 

концепцію. 
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Розділ 2. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПРАВА НА СВОБОДУ 

ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ 

Аналіз нормативного змісту права на СВП передбачає дослідження питань 

про основні елементи СВП, обмеження СВП і позитивні зобов’язання держав 

щодо забезпечення такої свободи. 

 

2.1. Основні елементи права на свободу вираження поглядів 

З'явившись спочатку як можливість висловлювати свою думку, зокрема 

через публікації, СВП сьогодні охоплює найрізноманітніші прояви людської 

діяльності. Розмаїття і складність таких її проявів зумовлена, з-поміж іншого, 

постійним розвитком технологій, передусім у сфері комунікації та передачі 

інформації. Тому сьогодні традиційне розуміння СВП як права говорити, 

висловлювати думку і поширювати ідеї самостійно або за допомогою ЗМІ 

наповнюється новим змістом [298, c. 5-11]. Саме ці зміни у розумінні такої 

свободи належать до найскладніших питань, яке часто спричиняють суперечки і 

у доктрині, й на практиці. Ми вже частково розглядали цю проблему, а зараз 

спробуємо узагальнити існуючі підходи до розуміння основних елементів СВП. 

Зазвичай, коли йдеться про основні елементи СВП, то передусім мається на 

увазі аналіз її змісту.  

Перш ніж перейти безпосередньо до розгляду головного питання, 

зазначемо, що саме поняття змісту СВП незрідка є предметом дискусії, оскільки 

науковці трактують його по-різному. Найчастіше простежуються підходи, де 

зміст СВП розкривається через структуру або сутність цього права. Обидва 

підходи дають змогу досліджувати таке явище зі специфічного погляду і 

розкривають унікальні його особливості. Причому сутність переважно 

виявляється через аналіз структури правовідносин (об’єкт, суб’єкт, зміст). 

Останній підхід, на нашу думку, ширший і фактично охоплює структуру СВП. 

У зв’язку з чим будемо використовувати, власне, його. 

Як уже згадувалося, у більшості конституцій XVIII – XIX ст. СВП 

розуміли у вигляді єдності двох (іноді трьох) елементів: права вільно говорити 
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(свободи слова); права вільно друкувати свої думки (свободи преси); права 

звертатися до уряду з петиціями. 

Згодом окремі філософи, а потім і правники почали підтримувати 

широкий підхід до розуміння цього права, що в такому контексті охоплювало 

майже весь каталог прав першого покоління – право на віросповідання, на 

мирні зібрання, на асоціацію, право на протест, на вільний вибір місця 

проживання, право на шлюб (зокрема й одностатевий), право на здоров’я 

(відмовитися від лікування). Сюди також можна зарахувати певні судові гарантії 

(право ознайомитися з усіма наявними доказами, брати участь у допиті свідків, 

подавати докази та ін.) і виборчі права. Підхід цікавий, але зважаючи, що 

більшість з цих прав охороняються як окремі права, їх навряд чи доцільно 

вважати елементом права на вільне вираження поглядів.  

Науковці дотримуються переважно концепції, що СВП містить такі 

елементи: 1) свободу думки; 2) свободу слова, поширення і вираження думок; 

3) свободу від втручання у сферу поширення думок; 4) право вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним 

способом; 5) свободу масової інформації. Схожу позицію висловлюють М. 

Маковей і Е.Чефранова, виокремлюючи такі основні елементи цієї свободи: 1) 

свободу дотримуватися власної думки, 2) свободу поширювати інформацію та 

ідеї; 3) свободу отримувати інформацію та ідеї; 4) свободу друку; 5) свободу 

радіо- і телемовлення [379, c.7-17]. Однак такий перелік не можна вважати 

вичерпним. Сюди як мінімум необхідно зарахувати і право на інформацію, 

право на критику тощо. Дослідники В. Бенедек і М. Кеттеман, аналізуючи 

Європейську конвенцію з прав людини 1950 р. дають вичерпніший перелік 

елементів СВП – це: 1) свобода дотримуватися поглядів; 2) свобода вільно їх 

виражати; 3) свобода преси й інших ЗМІ; 4) свобода міжнародного спілкування; 

5) свобода художнього вираження поглядів; 6) свобода форм культурного 

самовираження; 7) свобода науки; 8) свобода інформації; 9) свобода і 

відкритість Інтернету; 10) право на анонімність; 11) право на повідомлення 

про незаконну діяльність [277, с. 25-38]. Отже, основу всіх перелічених свобод 

становлять п’ять ключових елементів, а саме: 1) свобода дотримуватися 
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поглядів; 2) свобода вільно виражати свої погляди; 3) свобода преси й інших 

ЗМІ; 4) свобода інформації (право вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію будь-яким законним способом; 5) свобода від 

втручання у сферу поширення поглядів. Усі інші елементи СВП, безсумнівно, 

випливають із названих, що, зрештою, засвідчує практика міжнародних судових 

та квазісудових органів. З урахуванням цього коротко охарактеризуємо кожен зі 

зізначених елементів СВП. 

Свобода дотримуватися поглядів – основа для всіх похідних елементів, 

адже за відсутності поглядів немає об’єкта, який підлягає захисту. Свобода 

дотримуватися власної думки є первинною умовою для інших свобод, 

гарантованих у межах СВП. Її захист має абсолютний характер, оскільки 

міжнародно-правові акти передбачають можливість обмеження СВП, але не 

свободи дотримуватися поглядів. У зв’язку з цим будь-які застереження 

стосовно свободи дотримуватися поглядів будуть несумісними з цілями і 

метою такої свободи [109]. Таку позицію підтримує Комітет міністрів Ради 

Європи, що заявив: усілякі обмеження, що накладаються на це право, несумісні 

з природою демократичного суспільства.  

Крім зазначеного аспекту, свобода дотримуватися поглядів передбачає 

також мінімум два інші моменти. По-перше, забороняється приписувати особі 

певні погляди на основі її попередніх публічних висловлювань, зокрема у 

випадках, коли це спричинить для неї певні негативні наслідки (можливість 

притягнення до відповідальності тощо [486. Свобода дотримуватися поглядів 

передбачає і право їх змінити у будь-який час і з будь-яких міркувань. Тут 

важливо лише те, щоб така зміна відбувалася унаслідок вільного вибору особи. 

По-друге, держави не повинні піддавати своїх громадян «ідеологічному 

опрацюванню», проводити відмінності між окремими людьми на підставі думок 

чи поглядів, котрих вони дотримуються. Державам такожзаборонено сприяти 

поширенню будь-якої однобічної інформації з метою сформувати у суспільстві 

певні погляди, оскільки це можна розглядати серйозною і неприйнятною 

перешкодою для вільного вираження поглядів [277, с. 29]. Отже, держава 

повинна утримуватися від дій щодо нав’язування певних поглядів, вона не 
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може зобов’язувати дотримуватися певних поглядів чи забороняти особам 

дотримуватися власних поглядів.  

Таке право безпосередньо не передбачене в Європейській конвенції з прав 

людини 1950 р. на відміну від МПГПП, де про нього згадано у п. 1 ст. 19. 

Свобода вільно виражати свої погляди як один із елементів СВП відіграє 

ключову роль. Адже саме у процесі вираження поглядів вони набувають певної 

об’єктивної форми вираження, що дає змогу їх сприймати іншим суб’єктамм, 

(це, власне, і варто розглядати як головну ціль вираження поглядів).  

Основна ідея, що становить засади згадуваної юридичної конструкції 

полягає в забезпеченні вільного обміну ідей, поглядів, думок: держава не 

повинна втручатися в інформаційний потік між джерелом інформації та її 

аудиторією [174]. Причому не важливо, хто є джерелом такої інформації – 

індивід чи ЗМІ [74, c.1063]. Крім того, ЄСПЛ неодноразово акцентував на 

вагомості свободи вільно виражати погляди як елементові демократичного 

процесу і політичного життя. Так, у 1976 р. цей орган зазначив, що наглядові 

функції, котрі він виконує, зобов'язують його з великою увагою ставитися до 

принципів, які забезпечують існування демократичного суспільства. СВП – чи 

не найголовніша з основ такого суспільства і загалом є передумовою для його 

прогресу і розвитку кожної людини [493]. Суд неодноразово наголошував, що 

свобода критикувати уряд і владу є одним із прав та водночас обов’язком і 

суспільства і преси. На останню покладена місія поширювати інформацію й ідеї 

з політичних питань, а також з інших питань, які становлять суспільний інтерес. 

Отже, на пресу покладено завдання повідомляти таку інформацію й ідеї, 

натомість громадськість має право її отримувати [49]. Тут доцільно нагалати 

правило, яке існує в США у цій сфері. Основним принципом під час 

регулювання СВП у них є нейтральність до змісту поглядів [319, c. 19]. 

Держава не може заборонити висловлювати певну думку лише тому, що вона 

не прийнятна для більшості суспільства [319, c. 19-21].  

Ще одне питаня, на якие варто звернути увагу в цьому контексті – форма 

вираження поглядів. «СВП, – стверджує ЄСПЛ, – захищає не лише зміст 

висловлюваних ідей та інформації, а й форму їх повідомлення» [54]. Таку думку 
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підтримують усі інші міжнародні органи. Розглядуване право охоплює усну й 

письмову форми вираження у тому числі свободу журналістики і у друкованих 

ЗМІ, й в інтернет-медіа, та всі форми мистецтва. Цей висновок випливає із 

аналізу ст. 19 МПГПП 1966 р., що, як і ст. 19 Загальної декларації прав людини 

1948 р., закріплює право на СВП усно, письмово, за допомогою друку або 

художніх форм вираження чи іншими способами – на власний вибір. 

Зазначений перелік, безсумнівно, не можна вважати вичерпним. Це особливо 

актуально в епоху, коли активно розвиваються нові технології, зокрема у сфері 

комунікацї. Скажімо, розробники основних документів аж ніяк не могли 

передбачити появу Інтернету, соціальних мереж, смартфонів та сотні інших 

винаходів, які спричинили справжню революцію у цій сфері. Однак їх 

далекоглядність в частині формулювання змісту норм, у тому числі про форми 

вираження поглядів, дає змогу й надалі їх застосовувати без внесення 

необхідних змін чи доповнень. 

Свобода преси та інших засобів масової інформації одночасно зі 

вищезгаданими належить до ключових елементів СВП. Вільні, різноманітні й 

незалежні ЗМІ необхідні у будь – якому суспільстві з метою просування та 

захисту СВП та інших прав людини. Сприяючи вільному руху інформації, ідей 

у справах, що становлять певний суспільний інтерес, і забезпечуючи прозорість 

і підзвітність, незалежні ЗМІ є наріжним каменем демократичного суспільства. 

Без СВП та свободи ЗМІ не може існувати інформоване, активне й ініціативне 

громадянське суспільство [453]. 

З метою забезпечення свобода преси й інших ЗМІ держави повинні 

прийняти ефективне законодавство, яке регулює діяльність преси [453], захист 

прав журналістів [211] та джерел їх інформації [71]. Крім того, держава не 

повинна створювати переваг для окремих ЗМІ, через надання непрямого 

фінансування, податкових пільг або маніпуляцій під час виділення частот чи 

отримання ліцензій. Зауважимо, що норми міжнародного права забороняють 

попередню цензуру.  

За останні роки активно розвивається теорія про існування двох моделей 

засобів масової інформації – вертикальної та горизонтальної. Перша передбачає 
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передачу інформації від офіційних органів, державних і приватних ЗМІ 

населенню, друга – передачу інформації по горизонталі від її носія до 

споживача, зазвичай, у мережі Інтернет, де такими носіями й споживачами 

можуть бути лише фізичні особи [501, c. 118]. І якщо регулювання вертикальної 

моделі є достатнім, то стосовно горизонтальної часто виникають запитання. 

Так, досі триває суперечка чи повинна адміністрація сайтів і соціальних мереж 

вводити цензуру на поширення окремих видів інформації (наприклад, заклики 

вчинити геноцид, інші міжнародні злочини) і чи повинна адміністрація нести 

відповідальність за невчасне видалення цих повідомлень.  

Свободу інформації нерідко розуміють у вигляді окремого права поза 

межами СВП. Така ситуація стала наслідком того, що у деяких міжнародно-

правових актах це право розглядають у рамках окремої статті [, c. 17], чи, 

наприклад, у Африканській конвенції прав людини і народів 1981 р. воно 

передує праву на СВП. Окрім того, його досить ототожнюють з правом на 

інформацію, неправильно. Загальноприйнято розглядати свободу інформації як 

право вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію 

будь-яким законним способом [507]. 

Свобода отримувати та передавати інформацію й ідеї незалежно від 

кордонів найбільше поширилась через Інтернет – насправді глобальний засіб 

комунікації для тих, хто має до нього доступ. Свобода інформації також 

передбачає і кореспондуюче їй право громадян бути поінформованими. Це 

гарантовано свободою преси й автономністю ЗМІ, які відповідають за 

поширення інформації, зокрема повідомленнями про висловлювання, що 

розпалюють ненависть та ворожнечу. У цьому контексті питання доступу до 

інтернет-мережі набуває надзвичайної вагомості з метою забезпечення 

повноцінного користування СВП у наш час і для отримання, і для поширення 

інформації та ідей [277,с. 29-31]. Зазначимо також: свобода інформації, у тому 

числі й в Інтернеті, не може обмежуватися з інших міркувань, аніж ті, котрі 

передбачені для СВП загалом. 

Свобода від втручання у сферу поширення поглядів – це свобода, що 

фактично охоплює окремі елементи кожної з названих свобод. Її суть полягає у 
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тому, що держави й приватні особи не мають втручатися у процес поширення 

поглядів, окрім випадків, безпосередньо передбачених нормами міжнародного 

права. Держава, скажімо, не повинна вводити додаткових прямих чи 

опосередкованих способів обмеження СВП. У цій сфері в неї є низка 

позитивних обовязків, які постають з існуючих норм та судової практики 

(детальніше див п. 2.3). 

Кожній державі необхідно дотримуватися права на СВП і дбати, щоби це 

право було реалізоване у внутрішньому законодавстві. Будь-який законодавчий 

акт, що обмежує СВП, має виконувати орган, повністю незалежний від 

політичного комерційного чи іншого впливу. Всі його рішення повинні бути 

об’єктивно зумовленими; забороняється всіляка дискримінація або зловживання 

владою, а також самоуправство. Державі необхідно обов’язково передбачити 

ефективний судовий контроль за діяльністю такого органу, зокрема можливість 

скасування всіх його рішень. 

Додатково держава повинна створити ефективний механізм запобігання 

порушенням СВП у горизонтальних відносинах. Як засвідчує історія 

становлення основоположних прав людини, останні первісно були 

сформульовані у вигляді права, що мали захищати приватну особу від держави. 

Саме у такий спосіб визначав категорію «суб’єктивне право» Г. Єлінек, який 

писав, що воно становить собою можливість особи вимагати дотримання 

основоположного права у вигляді об’єктивного права та домагатися його 

реалізації у суді. Як «захисна конструкція» основоположні права утворюють 

вільну від держави сферу, де приватна особа може почуватися захищеною від її 

впливу, з огляду на існуючі перепони для реалізації відповідних державно-

примусових заходів. Незаконним примусом зводиться нанівець так звана 

загальна й абстрактна свобода (Magna Charta приватної сфери) [132, c.103].  

Окрім названих свобод, виокремимо ще кілька елементів, що становлять 

СВП: свобода міжнародного спілкування; свобода художнього вираження 

поглядів; свобода форм культурного самовираження; свобода науки; право 

на анонімність; право на повідомлення про незаконну діяльність. Існують 

також особливості реалізації цього права у процесі правоохороної діяльності, в 
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суді, на державній службі та ін. На нашу думку, такий перелік можна 

продовжувати. Однак з урахуванням обмеженого характер й об’єму 

дослідження і того, що стосовно практично кожного елемента є спеціальні 

дослідження ми не будемо детально аналізувати їх зміст. 

Елементами СВП багато вчених вважають також низку універсальних, 

взаємозалежних і взаємопов'язаних правомочностей. Цей підхід випливає з 

позиції, висловленої ЄСПЛ і згодом підтриманої іншими судовими й 

квазісудові органами: «Кожна особа, що здійснює свободу вираження своєї 

думки, бере на себе обов'язки й відповідальність, обсяг яких залежить від її 

положення і використовуваного технічного прийому» [493]. В рамках такого 

підходу вирізняють такі права:  

1. Безперешкодного дотриманя своїх переконань, думок і поглядів. Як 

уже згадувалося, це право передбачає можливість особи мати власні погляди з 

приводу будь-якого питання чи проблеми, і держава не може нав’язувати свою 

ідеологію жодній особі. Крім того, забороняється переслідування особи за її 

погляди. Таке право за жодних обставин не підлягає обмеженню. 

2. Вільно відмовитися від своїх поглядів, думок і переконань. Причини чи 

мотиви такої зміни не мають значення, важливо лише те, що такі зміни, як уже 

зазначалося, відбулися унаслідок свідомого вибору особи, без зовнішнього 

тиску. 

3. Вільного вираження своїх поглядів і переконань. Це – основна 

правомочність, яка передбачає перетворення особою власних поглядів, думок і 

переконань на форму, що може бути сприйнята іншими особами. 

4. Спілкування в усній і/або письмовій формі, зокрема право утриматися 

від спілкування. Така правомочність стверджує можливість висловлювати 

думки у будь-якій доступній формі, усно письмово за допомогою інших засобів 

вираження поглядів, а також «право на замовчування» як особливу пасивну 

форму реалізації цієї свободи. 

5) Вільного вибору мови спілкування. Одночасно з іншими це право є 

формою самовираження особи. Верховний суд Канади з цього приводу 

зазначив: мова настільки близько пов’язана з формою та змістом вираження 
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поглядів, що не може бути справжньої свободи через мову, тоді, коли існує 

заборона використовувати мову на власний вибір. Мова – не лише засіб 

вираження поглядів, а й спосіб, за допомогою якого особи виражають свою 

культурну ідентичність [103]. Цю позиції підтримав Комітет ООН з прав 

людини [18]. 

6) Вільно збирати, отримувати і поширювати інформацію та ідеї будь-

якими засобами і незалежно від державних кордонів. Така основна 

правомочність безпосередньо передбачена майже всіма міжнародно-правовими 

договорами. 

7) Повного і об'єктивного інформування щодо фактів і обставин, які 

створюють загрозу для життя та здоров'я людей або в іншй спосіб 

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

Право випливає з низки прав, у тому числі й СВП, передбачаючм обов’язок 

держави та інших осіб, зазвичай власників джерел підвищеної небезпеки й 

інших об’єктів, що становлять загрозу для життя, здоров’я та інших прав і 

свобод, повідомляти усіх осіб про загрози, які виникли чи можуть виникнути у 

зв’язку із експлуатацією згаданих об’єктів. 

8. Максимально вільного обміну і зіставлення ідей і знань, 

поглядів.Держава має підтримувати ситуацію, де можливе обговорення та 

публічна дискусія з усіх важливих для суспільства проблем, зокрема вільне 

обговорення наукових ідей. У зв’язку з цим забороняється проголошення 

певної ідеї чи вчення завідомо істинними або неправдивими, з метою 

обмеження критики такої ідеї. 

9. Участі у виробленні інформації. Так зване право на публічне 

оприлюднення думки передбачає право особи звертатися публічно до 

громадськості, у тому числі використовуючи ЗМІ й інші засоби. Держава має 

обов’язок забезпечити такий доступ для представників усіх національних 

меншин і народностей та інших маргінальних груп [12]. 

10. Спростування неправдивих або перекручених повідомлень та на 

захист від шкоди, завданої такого виду повідомленнями. Честь, гідність і ділова 

репутація особи становлять окремий об’єкт захисту. Відповідно у особи, права 
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якої порушено внаслідок поширення неправдивих відомостей, виникає право на 

захист. Цей захист передбачає можливість і вимагати спростування неправдивої 

інформації, й отримати відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок таких дій. 

11. Індивідуальних і колективних звернень до державних органів та 

органів місцевого самоврядування.Це право іноді називають правом на 

звернення. Воно передбачає, що орган державної влади чи місцевого 

самоврядування, деякі інші організації й установи повинні у розумний строк 

розглянути зазначене звернення і надати особі-заявнику обґрунтовану 

відповідь. Інколи таке право ототожнюють із правом на інформацію. Однак це 

не завжди правильно, оскільки в останньому випадку особа просить надати 

інформацію, натомість право на звернення може такого не передбачати. 

12. Право на свободу художньої творчості. Міжнародні правозахисні 

органи неодноразово наголошували на важливості художнього вираження у 

контексті права на СВП. Узагалі вони застосовують високий рівень захисту 

стосовно художніх творів, таких як романи, вірші, картини, скульптури фільми 

та ін. Адже художні твори дають змогу брати участь у процесі обміну 

культурною, соціальною, навіть політичною інформацією й ідеями, що 

становлять невід'ємну частину демократії. За своєрідну ілюстрацію можна 

навести справу «Мюллер та інші проти Швейцарії» [405] від 24 травня 1988 р. 

У ній ЄСПЛ констатує: ст. 10 Конвенції передбачає свободу художнього 

вираження, зокрема, у рамках свободи отримувати і поширювати ідеї. Це 

передбачає можливість взяти участь в обміні культурної, політичної та 

соціальної інформації й ідеями, накладає на державу певні зобов'язання, у тому 

числі не зазіхати на СВП діячів мистецтва. Зауважуючи однак, що картини, які 

стали предметом обговорення, у грубій формі зображали сексуальні відносини, 

і те, що вони були представлені на виставці з необмеженим доступом, Суд 

дійшов висновку: у цьому випадку застосування такого обмеження було цілком 

виправданим. 

Отже, розглянутий підхід до структури вираження поглядів цілком 

обґрунтований оскільки передбачає не лише аналіз змісту основних 
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матеріальних та процесуальних норм, а й можливості (правомочності), які 

виникають в учасників правовідносин у зв’язку з їхньо діяльністю. 

Ще один підхід до аналізу структури СВП – так званий особистісний 

підхід (за суб’єктом, що є носієм певного права чи обов’язку). 

У цьому контексті всіх суб’єктів прийнято розподіляти на три великі 

групи:  

1. Фізичні особи, (тобто дві основні категорії осіб: а) громадян; б) 

іноземців і апатридів. Як відомо, СВП має певні особливості залежно від 

правового статусу особи – від того, є особа громадянином певної держави чи ні. 

Зазвичай, такі особливості пов’язані з участю в політичному житті (лише 

громадяни можуть проводити передвиборчу агітацію та ін). В інших сферах діє 

правило, закріплене у ст. 26 Конституції України: іноземці й особи без 

громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються 

тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і 

громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 

міжнародними договорами України. Дана норма в тому чи іншому вигляді 

закріплена в законодавстві більшості цивілізованих держав. 

2. Юридичні особи теж можуть бути суб’єктами такого права. Найчастіше 

вони стають учасниками відносин зі захисту честі, гідності, ділової репутації, та 

реклами. Зазначимо, що майже всі ЗМІ є юридичними особами, і саме в цій ролі 

вони беруть участь у міжнародних судових установах, зокрема в ЄСПЛ та 

Міжамериканській комісії прав людини. Для прикладу наведемо одну з 

найвідоміших справ «Гроппера Радіо АГ та інші проти Швейцарії» [42], в якій 

ЄСПЛ констатував, що заборона швейцарської влади операторам швейцарської 

кабельної мережі ретранслювати програми з Італії не порушила гарантованої 

нормами міжнародного права СВП цих компаній поширювати інформацію та 

ідеї незалежно від кордонів. Адже заборона не вийшла за межі свободи, наданої 

національній владі для втручання у здійснення СВП. Це було не формою 

цензури, спрямованої на зміст чи тенденцію програм, а заходом, використаним 

проти станції, яку швейцарська влади могла обґрунтовано вважати 



93 
 

швейцарською станцією, що навмисно діє по той бік кордону з метою отримати 

переваги над телекомунікаційною системою Швейцарії.  

3. Держава та її органи зазвичай постають відповідачами у міжнародних 

судових та квазісудових установах. Вони також відіграють ключову роль у 

встановленні національного законодавства у сфері захисту СВП. Як уже 

згадувалося, держава має низку обов’язків зі забезпечення такої свободи, в тому 

числі створення ефективного контрольного механізму. Крім того, саме на 

державу покладено ґарантування ефективного захисту цієї свободи у 

горизонтальних відносинах. 

Дехто з авторів додатково виокремлює міжнародні установи, які теж 

можна розглядати окремими суб’єктоми у відносинах щодо забезпечення СВП. 

У такому випадку йдеться про міжнародні організації, які здійснюють 

контрольні функції у сфері захисту прав людини (ООН, Рада Європи, 

Організація Американських Держав, Африканський Союз, ОБСЄ та ін.), їхні 

судові й квазісудові органи (ЄСПЛ, Рада ООН з прав людини, а також 

різноманітні конвенційні механізми (Комітет ООН з прав людини). 

Загалом підсумовуючи, дохлдимо висновків: 

1. Наразі ні доктрина, ні існуючі міжнародні органи не виробили єдиного 

підходу до розуміння змісту й сутності СВП. З-поміж іншого, це зумовлено 

фактом, що така свобода суттєво еволюціонує разом із розвитком засобів 

комунікації.  

2. Аналізувати СВП з урахуванням сутнісного підходу, наголосимо: 

основні права, які становлять елементи СВП, – свобода дотримуватися 

поглядів, свобода вільно виражати свої погляди, свобода преси й інших засобів 

масової інформації, свобода інформації, свобода від втручання у сферу 

поширення думок.  

3. Дослідження СВП крізь призму правомочностей, що виникають у 

суб’єктів у процесі реалізації цього права, охоплює права:  

 - безперешкодно дотримуватися своїх переконань, думок і поглядів; 

 - вільно відмовитися від свої поглядів, думок і переконань;  
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 - вільно виражати свої погляди і переконанн (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 утримуватися від 

спілкування;  

 - вільно обирати мову спілкування;  

 - вільно збирати, отримувати і поширювати інформацію й ідеї будь-якими 

засобами та незалежно від державних кордонів;  

 - повністю і об'єктивно інформуватися стосовно фактів і обставин, що 

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

прав, свобод й обов'язків людини та громадянина;  

 - максимально вільно обмінюватися і зіставляти ідеї, знання, погляди; 

 - брати участь у формуванні інформації;  

 - спростовувати неправдиві або перекручені повідомлення і захист від 

шкоди, завданої такими повідомленнями;  

 - індивідуально та колективно звертатися до державних органів і органів 

місцевого самоврядування; 

 - свобідно займатися художньою творчістю.  

4. Суб’єктами правовідносин у цьому випадку будуть і фізичні, й 

юридичні особи, держава та міжнародні установи, а об’єктами – інформація, 

ідеї, думки, погляди, передусім ті, що виражені в об’єктивній формі. 

 

2.2. Обмеження права на свободу вираження поглядів у міжнародному 

праві 

Право на свободу вираження, як уже згадувалось, було визнано наріжним 

каменем демократії, тому воно має користуватися особливим захистом. Однак, 

не існує прав без обов’язків. Так, ч.1. ст. 29 Загальної декларації прав людини 

1948 р. зазначено: «кожна людина має обов'язки перед суспільством, де 

можливий вільний і повний розвиток її особи [327]. Крім власне обов’язків, те 

чи інше право супроводжується низкою обмежень, метою яких є створення 

гарантій, котрі б не дозволяли одній особі порушувати права інших осіб і 
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суспільства загалом. СВП не становить винятку у цьому сенсі. Усі міжнародно-

правові акти, як і велика кількість національно-правових актів, визначають 

обмеження для СВП (винятком можна вважати США, де це право встановлено 

першою поправкою, що не передбачає обмежень, хоча навіть там існують 

закони та судові рішення, щодо обмеження СВП). Тому погоджуємося з 

думкою Д. Фейнберга, розглядаючи «межі вільного вираження думки», 

зазначає: «Ліберальні принципи, що підтримують вільний вислів думки 

загалом, визначають ще й межі, до яких право може дозволити говорити» [485, 

c.530].  

З цього приводу М. Селівон цілком справедливо стверджує, що попри 

виняткове значення СВП для існування демократичного суспільства й 

забезпечення прав людини, вона не є абсолютною та передбачає низку 

обмежень в інтересах суспільства, держави, захисту прав інших осіб; її 

реалізація передбачає обов’язки і відповідальність. Основи встановлення 

обмежень прав і свобод людини варто шукати, насамперед, у співвідношенні, 

яке існує між окремим інтересом, тобто інтересом людини (індивіда) і 

незаперечними інтересами суспільства. Обмеження права – це звуження його 

обсягу в порядку і на підставах, передбачених законом [457, с. 41].  

Для поглибленішого аналізу підстав обмеження СВП варто детальніше 

розглянути деякі загальніші питання. До таких належить передусім проблема 

доцільності встановлення обмежень СВП. З цього питання вчені й практики 

висловлюють найрізноманітніші думки: від абсолютизації цієї свободи до 

пропозицій встановлення попередньої цензури в ЗМІ, пресі, книговидавничій 

діяльності, Інтернеті. Кожна позиція має сильні й слабкі аспекти, і пошук 

«золотої середини» становить одне з основних завдань доктрини та практики у 

цій сфері.  

Проблема встановлення меж СВП особливо актуальна, у зв’язку із тим, 

що ця свобода, як неодноразово зазначалося, є підґрунтям для існування 

демократичних і правових держав, громадянського суспільства та реалізації 

більшості прав людини. Саме тому Д. Мілль у праці «Про свободу» висловив 

позицію стосовно необхідності абсолютизації права на СВП (свободу думки) 
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[401]. Автор аналізує користь та шкоду, що може бути завдана абсолютизацією 

СВП. Дослідник урахував найрізноманітніші варіанти – висловлювання в усній 

чи письмовій формі, проаналізувавши не лише юридичні, а й ідеологічні, 

філософські, теологічні, історичні, політичні й моральні аспекти питання. 

Причому Д. Мілль дійшов висновку: заборона висловлювань завжди 

шкідливіша, ніж самі висловлювання, у зв’язку з чим такі обмеження за жодних 

обставин не можуть бути виправдані; висловлювання часто завдають шкоди і 

особі зокремва, і суспільству загалом. Однак у випадку, коли обмеження СВП 

вже встановлюються, то воно повинно бути винятком і лише з метою захисту 

прав індивіда і належати до однієї з категорій: наклеп (обмови та паплюження); 

заклики до бунту; підбурення до насильства; злобливі публікації шкідливих або 

прикрих істин; втручання у недоторканість приватного життя. Окрім прямої 

шкоди, жодна інша підстава не є достатньою для подолання презумпції на 

користь свободи. Отже, ніколи не можна заборонити певне висловлення на 

підставі, що воно аморальне, вражає чутливість, набридливе, єретичне, 

неортодоксальне чи «небезпечне», а також у жодному випадку не на тій 

підставі, що воно хибне [485, c.531].  

За твердженням мислителя, у «конституційній країні можна не 

побоюватися, що уряд, незважаючи на те, повністю він відповідальний перед 

народом, чи ні, буде часто намагатися контролювати висловлення думок, за 

винятком випадків, коли подібні дії спрямовуються на перетворення уряду на 

орган загальної нетерпимості суспільства». [401, c. 31-36].  Отже, допустимо, 

що уряд цілковито ототожнився з народом і не має навіть гадки про те, аби 

застосовувати примусову владу, окрім випадків, коли це відповідає думці, яку 

він вважає за голос народу. «Але я заперечую і те, що за народом є право 

здійснювати такий примус, – констатує Д. Мілль, – чи то власними силами, чи 

то через посередництво свого уряду». Ця влада – незаконна сама собою. 

Найкращий уряд має на це не більше права, ніж найгірший. Такий примус 

завдає стільки ж чи навіть більше шкоди, коли до нього вдаються у відповідно 

до суспільної думки, аніж тоді, коли це робиться всупереч їй. Якби все людство, 

за винятком однієї людини, дотримувалося єдиної думки, то людство було б не 
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більш виправдане, позбавляючи одну людину голосу, ніж та одна людина, якби 

вона мала владу, була би виправдана, позбавляючи голосу людство. Якби думка 

була особистим майном, з погляду вченого, що не має жодної цінності ні для 

кого, крім її власника, то перешкоди на шляху користування нею виявилися би 

незаконними» [401, c. 32-36]. Тобто Д. Мілль цілком підтримує концепцію, 

раніше висловивлену В. фон Гумбольдтом у праці «Сфера та обов’язки 

врядування»: «Найважливіший провідний принцип, на встановлення якого 

спрямований кожний з представлених аргументів, — це абсолютна та 

безперечна важливість людського розвитку в найбагатшому своєму розмаїтті» 

[401]. Цієї позиції дотримувався Дж. Мільтон. У політичному памфлеті 

«Ареопагітика. Промова до англійського парламенту про свободу друку» він 

переконливо доводив необхідність скасування цензури [159]. 

Ще радикальнішу думку відстоює У. Блок, американський економіст 

лібералістичних поглядів, який вважає, що свобода слова дуже вразлива і 

завжди існує небезпека її придушення. Причому він акцентує: навряд чи є 

тактика, яка радше відповідає для знищенню свободи слова, ніж створенню 

помилкового конфлікту між правом вільно говорити й іншими правами, які 

цінуються набагато вище. Він переконаний, що правомірних обмежень свободи 

слова немає, як немає і випадків, коли право на свободу слова суперечить тому 

чи іншому праву, важливому для [280, c. 104].  

Проте існують і кардинально протилежні погляди – абсолютна заборона 

окремих типів висловлювань. Деякі з них закріпленні у міжнародно-правових 

актах та національному законодавстві, наприклад, заборона пропаганда війни, 

національної, расової або релігійної ненависті (ст. 20 МПГПП). І навряд чи 

можна стверджувати, що подібні заборони невиправдані. Тому, на нашу думку, 

існування деяких чітко визначених обмежень цілком слушне.  

Така суперечливість підходів від абсолютизації СВП до попередньої 

цензури найкраще ілюструє розвиток законодавства щодо регулювання ЗМІ у 

країнах Західної Європи та США. Відомо, що, розуміння СВП передусім як 

незалежності від державного втручання спочатку було характерне лише для 

англо-саксонської правової системи, ґрунтованої на лібертаріанскій теорії. 
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Сутність цієї концепції була визначив Т. Ерскін у 1772 р. у виступі в суді на 

захист автора трактату «Права людини» Т. Пейна: «Інші свободи залежать від 

уряду, але свобода думок утримує сам уряд у рамках своїх обов'язків» [360, 

c.16]. Концепція необхідної незалежності ЗМІ від державного втручання 

проявилася, наприклад, у тому, що на початкових етапах виникнення 

радіомовлення, а згодом і телемовлення, перша мовна компанія у Великій 

Британії Бі-Бі-Сі була створена як приватна компанія, яка згодом була 

перетворена на публічну, недержавну мовну компанію – нею вона є й донині. 

Ідентична ситуація простежується у США, де свобода слова теж розуміється 

передусім свободою від втручання держави, тому там радіомовлення і 

телебачення спочатку розвивалися як приватні [324]. 

Кардинально протилежною виявилася ситуація з формуванням 

законодавства про мовлення у рамках європейської континентальної правової 

традиції. У довоєнних Австрії, Італії, Німеччині, Франції, Швейцарії діяла 

державна монополія на мовлення. Після Другої світової війни така монополія 

поступово була скасована і замінена згідно з лібертаріанскою теорією преси та 

відповідною їй англо-саксонською концепцією свободи слова (СВП) на 

монополію громадського мовлення. Пізніше у цих країнах було законодавчо 

дозволено створення приватних мовних компаній [324]. 

Зауважимо також, що з появою книгодрукування у XV ст. у влади (і 

світської, і церковної ) з’явилася спокуса ввести цензуру. До перших прикладів 

такої цензури належить встановлення духовної цензури єпископами в Кельні. У 

1501 р. Папа Олександр VI видав буллу, яка встановлювала цензуру, оскільки 

з’являлося безліч книг і трактатів, що проповідували неправдиві й згубні 

позиції та доктрини, навіть протилежніхристиянській вірі. Напередодні 

Реформації, у 1515 р., буллу було оновлено – духовна цензура встановлювалася 

у всьому католицькому світі. Одночасно в Англії Генріх VIII наказав спалювали 

протестантські книжки, а згодом, коли король вирішив відмовитися від 

католицизму, почали знищувати католицькі. За Едуарда VI такий процес 

продовжувався [471, c. 19-29]. Світська ж цензура, з’явилася в Німеччині у 

період Реформації у 1529 – 1530 р.р. Тоді в Англії було видане перше 
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королівське розпорядження про цензуру. В Європі у цей час в Європі панував 

абсолютизм, і між абсолютною монархією та церквою, з одного боку і книгою 

як основним способом поширення, з іншого, інформації виник жорстокий 

конфлікт, який тривав довго і, по суті, завершився падінням абсолютизму й 

встановленням принципу свободи слова [497, с.115].  

Зазначимо однак: питання про межі права на свободу слова складні, 

причому не стільки з юридичного скільки з філософсько-правової погляду.  

З урахуванням практичного акценту існуючі міжнародно-правові акти, що 

регулюють СВП, передбачають прямі й непрямі, абсолютні та відносні критерії 

стосовно її обмеження, даючи чіткий (іноді вичерпний) їхній перелік. Отже, 

проаналізуємо детальніше це питання.  

Під прямими заборонами маються на увазі випадки, коли національний 

закон або норма міжнародного права прямо визначають заборону виконувати 

певні дії (скажімо, заборона расизму). Нерідко такі обмеження передбачаються 

у спеціальних законах і стосуються певної вузької сфери. Як приклад можна 

навести заборону передвиборчої агітації у переддень і день виборів. В 

більшості сучасних ліберальних демократій прямі законодавчі обмеження 

незначні і запроваджуються тільки на досить короткий період, чітко 

встановлений у законі. 

Якщо прямі заборони легше виявити, то з непрямими ситуація значно 

складніша. На практиці чимало досліджених нами справ у сфері прав людини 

стосуються непрямих обмежень СВП. Показова у цьому сенсі справа, Готьє 

проти Канади (Повідомлення № 633/1995), яку розглядав Комітет ООН з прав 

людини, установивши порушення ст. 19 МПГПП. Авторові повідомлення, 

журналісту, було відмовлено у доступі до матеріалів і технічних засобів в 

парламенті оскільки він не був членом «Канадської парламентської прес 

галереї». Причому автор не мав змоги звернутися у суди або парламент, аби 

визначити законність такої відмови. Комітет не лише констатував порушення 

ст. 19, а й дійшов висновку, що мало місце також порушення ст. 22. Адже 

зв'язок між доступом до матеріалів і технічних засобів та членством в 

«Канадській парламентській прес галереї» варто розглядати як порушення 
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права автора не бути примушеним до вступу в асоціацію. У цьому контексі 

варто згадати справу «Бронштейн проти Перу», яку розглядав 

Міжамериканський суд [33]. Загалом аналіз практики стосовно непрямих 

обмежень СВП підтвердив їх абсолютну неприйнятність і невідповідність 

чинним нормам міжнародного права.  

Класифікація ж поділу обмежень на абсолютні й відносні загалом 

частково перетинається з попередньою, але іноді має специфічні риси. 

Розпочнемо із абсолютних обмежень. МПГПП встановлює низку абсолютних 

обмежень СВП – заборону пропаганди війни, національної, расової чи 

релігійної ненависті. Подібні норми дублюються іншими міжнародно-

правовивими документами, зокрема Міжамериканською конвенцією прав 

людини 1981 р., що передбачає: «Будь-яка пропаганда війни і будь-який виступ 

з мотивів національної, расової або релігійної ненависті, що становлять 

підбурювання до насильства або будь-якими іншими подібними незаконними 

діями проти будь-якої особи або групи осіб на будь-яких підставах, у тому числі 

пов'язаних з расою, кольором шкіри, релігією, мовою чи національним 

походженням, розглядаються як злочини, караються законом. З аналізу цих 

норм виливає обов’язок держави заборонити і притягувати до відповідальності 

усіх осіб, котрі вчиняють подібні дії, а фізичних осіб – не вчиняти подібних 

дій». 

З відносними обмеженнями дещо складніша. МПГПП містить 

положення: користування СВП «…накладає особливі обов'язки і особливу 

відповідальність. Воно може бути пов'язане з певними обмеженнями, які, 

однак, мають встановлюватися законом і бути необхідними: а) для поваги прав 

і репутації інших осіб; б) для охорони державної безпеки, громадського 

порядку, здоров'я чи моральності населення» (п. 3 ст. 19). Майже аналогічну 

норму містить Європейська конвенція з прав людини 1950 р.: «…здійснення 

цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками й відповідальністю і може 

підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що 

встановлені законом і є необхідними у демократичному суспільстві в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності чи громадської безпеки, з 
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метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, 

захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню 

конфіденційної інформації чи для підтримання авторитету і безсторонності 

суду» (п. 2 ст. 10). Міжамериканська конвенція 1969 р. передбачає 

«користування передбаченим…правом не підлягає попередній цензурі, проте 

передбачає подальшу відповідальність, яка чітко встановлюється законом і є 

необхідною для забезпечення: a) поваги прав або репутації інших осіб; або б) 

охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності 

населення» (п. 2 ст. 13). Вужчий перелік встановлює Африканська конвенція 

1981 р. яка зазначає: «Кожна людина має в рамках закону право висловлювати і 

поширювати свою думку» (п. 2 ст. 9). Тобто всі названі документи 

передбачають три критерії 1) законність; 2) необхідність (тут формулювання 

відрізняються, але зміст можна звести до необхідності захисту інших прав, 

питань національної безпеки тощо); 3) ціль (таке обмеження може 

застосовуватися лише у виключних випадках, встановлених нормами 

міжнародного права). Виняток становить тільки Африканська конвенція 1981 

р., яка обмежується виключно вимогою, що таке право реалізується «у рамках 

закону».  

Розглянемо кожен з критеріїв більш детально.  

1. Законність. Цей критерій означає, що критерії обмеження права на 

СВП мають бути встановлені виключно законом. Саме поняття «законість» 

розуміють як «дотримання права державними органами і громадянами» [473, 

c.79-91] або «суворе і неухильне дотримання державниими органами та 

посадовими особами закону в процесі застосування права» [383, c. 687]. 

Загалом суть принципу можна звести до неухильного дотримання закону [306, 

с. 156] всіма суб’єктами права. У практиці правозахисних органів, неодноразово 

виникало питання, що означає поняття «законність». Особливо зацікавлює у 

цьому контексті практика ЄСПЛ, зокрема справи «Сандей Таймс проти 

Сполученого Королівства» [60] та «Мелоун проти Сполученого Королівства» 

[50]. Комісія та ЄСПЛ заявили: дії та заходи держави визнаються законними 

тоді, коли вони не суперечать вимогам доступності, передбачуваності й 
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здійснюються у законних цілях. Суд в останній справі, звернув увагу на 

значення терміна «передбачене законом».  

Існує дві ключові вимоги до такого поняття – доступність і чіткість. Згідно 

з першим закон має бути достатньо доступним, громадянин повинен мати змогу 

отримувати відповідні відомості про правові норми, які стосуються його справи. 

Друга вимога, відповідна норма повинна бути чітко сформульованою, щоб особи 

могли узгоджувати власну поведінку з нею. Комітет ООН з прав людини 

неодноразово наголошував: закони, які встановлюють обмеження СВП, повинні 

не лише відповідати жорстким вимогам п. 3 ст. 19 Пакту, а й бути сумісними з 

положеннями, цілями і завданнями Пакту [246]. Закони не повинні порушувати 

його положень, що стосуються недопущення дискримінації [348], чи 

встановлювати несумісні з ним форми покарання [344]. 

Наприклад, у справі «Ротарі проти Румунії» 1995 р. [56] , Суд зазначав: 

національний закон не є законом, у випадку, коли він «сформульований 

недостатньо чітко». Схожі доводи наводив Суд у справі «Петра проти Румунії» 

1998 р. [55], хоча це стосуються іншого права. Як справедливо зауважує Е. Тітко, 

законість тлумачиться ЄСПЛ як якісність закону, тобто закон має бути публічним, 

доступним, передбачуваним та прогнозованим. Правомірне обмеження 

здійснюється відповідно до закону, має опиратися на норми права (міжнародні, 

національні). Це означає, що у випадку, скажімо, засудження журналіста за 

дезінформацію відповідальність повинне передбачати національне 

законодавство, яке випливає з норм міжнародного права, тобто з Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод. Суд констатує, що «закон» у 

словосполученні «передбачене законом» охоплює не лише писане, а й неписане 

право [476, c. 62]. Отже, він не звертає уваги на належність закону до писаного 

чи загального права (common law). Наприклад, як встановив Суд у справі 

«Сандей Таймс проти Сполученого Королівства», норми загального права 

Британії стосовно неповаги до Суду достатньо чіткі й відповідають іншим 

критеріям, щоби охоплюватися поняттям «передбачені законом» [60]. 

Необхідно також слід враховувати той момент, що на думку Комітетом ООН з 

прав людини: «Оскільки будь-яке обмеження права на вільне вираження 



103 
 

поглядів є серйозним обмеженням прав людини, то закріплення якого-небудь 

обмеження у традиційному, релігійному або іншому подібному загальному 

праві несумісне з Пактом» [347; 348].  

Словосполучення «згідно зі законом» не лише потребує дотримання 

національного закону, а й стосується якості такого закону [31; 45]. ЄСПЛ 

нагадує, що національне законодавство повинне бути конкретним і достатньо 

чітко визначати межі й спосіб здійснення відповідного права, наданого органам 

влади, аби забезпечувати громадянам мінімальний рівень захисту, на який вони 

мають право відповідно принципу верховенства права у демократичному 

суспільстві [38].  

Водночас зауважимо, що практика держав стосовно поняття «закон» чи 

«законодавство» різниться. Так, у деяких державах законодавство охоплює 

лише акти, прийняті парламентом. Натомість в Україні його зміст значно 

ширший оскільки «ним охоплюються закони України, чинні міжнародні 

договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента 

України, декрет і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх 

повноважень та відповідно до Конституції України і законів України [450]. 

Причому варто враховувати той момент, що на думку ЄСПЛ, достатньо 

посилання національного законодавства держави на застосування усередині 

країни норми публічного міжнародного права [29]. Окрім того, у випадку, коли 

стосовно тієї чи іншої держави – учасниці Комітету необхідно розглянути 

питання про те, чи закон установив конкретне обмеження, то держава має 

подати текст закону і докладну інформацію про заходи, які підпадають під дію 

цього закону [160]. Ще одна особливість полягає у тому, що, коли національні 

органи стикаються зі законодавством, яке має суперечливий характер, чи існує 

явна колізія між актами місцевих органів влади, тоді законами та конституцією 

судді повинні застосовувати ті положення закону, котрі у найкращий спосіб 

забезпечують вільну реалізацію СВП. Знову ж таки, всі частини національного 

законодавства потрібно тлумачити і застосовувати відповідно до практики і 
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принципів ЄСПЛ, а коли виявляється очевидна суперечність, перевагу віддавати 

європейському праву [379, с. 34–35].  

2. Необхідність. Суть такого критерію у тому, що обмеження є 

необхідними. Як уже згадувалося, далі формулювання у чомусь різняться. 

Однак загалом їх зміст зводиться до того, що вони є вимушеним заходом, який 

у вигляді винятку використовує держава з метою захисту публічного порядку 

або прав та свобод індивідів. Така необхідність повинна обов’язково 

ґрунтуватися на нормах закону і не суперечити нормам міжнародного права. 

Мета обмежень має бути пропорційна засобам її досягнення. Як справедливо 

стерджує Е. Тітко, мета являє собою певний інтерес, що відстоює держава, а 

саме – захист національної безпеки, територіальної цілісності, громадського 

порядку, запобігання заворушенням і злочинам, захист репутації чи прав інших 

осіб, охорона здоров’я, моралі, запобігання розголошенню конфіденційної 

інформації, підтримання авторитету і безсторонності правосуддя [476, с. 65].  

Отже, і національний, і міжнародний судовий орган, приймаючи рішення 

про обмеження СВП, повинен перевірити наскільки такі заходи необхідні. Хоча 

це фактично роблять усі органи, але найдетальнішою і чітко вираженою у 

цьому сенсі є практика ЄСПЛ. Трактуючи поняття «необхідність у 

демократичному суспільстві» (саме таке використовується у ч.2 ст. 10 Конвенції 

1950 р.), він зазначає, що держава має певні повноваження контролювати межі 

розсуду для запобігання безладу [493]. Суд наголошує: термін «необхідний» за 

жодних обставин не варто вважати синонімом «обов’язковий» або тлумачити як 

«звичайний», «звичний», «допустимий», «розумний» чи «доцільний». Зрештою, 

щоби бути «необхідним», обмеження не повинно бути «обов’язковим». Тут 

набагато важливіша наявність іншого комплексу елементу – нагальної 

соціальної потреби», так само, як і те, що підстави обмеження мають бути 

доречними та достатніми, а вжиті заходи пропорційними меті, а мета – 

відповідно законною. Тобто, встановлюючи умову суспільної потрібності 

визначити достатність причин для накладення обмежень, ЄСПЛ розглядає всі 

аспекти громадського інтересу в кожній конкретній справі. У випадку, коли 
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право на СВП підлягає обмеженню, постає питання стосовно виявлення цілком 

конкретного громадянського інтересу [379, с. 37–38]. 

З цього приводу Комітет з прав людини зауважує: коли держава-учасник 

посилається на законні підстави під час встановлення обмеження на СВП, вона 

повинна чітко і детально продемонструвати конкретний характер загрози, а 

прийняття конкретних заходів має відповідає критеріям необхідності й 

пропорційності, зокрема внаслідок встановлення безпосереднього зв'язку між 

формою вираження та існуючою загрозою [464]. До речі така загроза повинна 

бути реальною. Недопустимі обмеження будь-якого права чи свободи на 

підставі домислюваної уявної загрози [379]. Крім того обмеження не повинні 

бути надмірно широкими. Комітет стверджував: «Обмежувальні заходи 

повинні відповідати принципу пропорційності; вони повинні бути доречними 

для виконання своєї захисної функції, вони повинні бути найменш обмежуючий 

засіб із числа тих, за допомогою яких може бути досягнуто бажаного 

результату, і вони повинні бути пропорційними інтересів, що підлягає захисту. 

Водночас, принцип пропорційності повинен дотримуватися не лише в 

законодавстві, в якому передбачаються обмеження, а й адміністративними та 

судовими органами у процесі застосування ними цього законодавства" [345]. За 

дотримання принципу пропорційності необхідно також ураховувати конкретну 

форму вираження поглядів і засоби його поширення. Наприклад, у Пакті велика 

увага приділяється безперешкодному вираженню думок під час політичних 

дискусій, проведених у демократичному суспільстві за участю державних і 

політичних діячів [165].  

Комітет ООН з прав людини, однак, неодноразово акцентував на тому, що 

заборона комерційної реклами однією мовою для захисту мови конкретної 

спільноти порушує критерій необхідності, у випадку,коли цього захисту можна 

домогтися іншими способами, причому не обмежуючи права на вільне 

вираження поглядів [18].. Це з одного боку, з іншого – Комітет вважає, що 

держава-учасник виконала вимогу про необхідність, коли вона позбавила 

професійного статусу викладача, що опублікував матеріали, які містять ворожі 
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висловлювання на адресу релігійної спільноти, маючи на меті захист прав і 

свобод дітей цього віросповідання у школі [463]. 

3. Ціль – третій критерій установлення таких обмежень. Ми вже 

зазначали, що її тлумачення у документах різняться. МПГПП передбачає дві 

можливих цілі: а) для поваги прав і репутації інших осіб; б) з метою охорони 

державної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності населення. 

(п. 3 ст. 19). Як констатує ЄКПЛ, обмеження встановлююються «в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я або моралі, для 

захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню 

конфіденційної інформації чи для підтримання авторитету і безсторонності 

суду» (п. 2 ст. 10). Міжамериканська конвенція 1969 р. зауважує цілі: a) поваги 

прав або репутації інших осіб; б) охорони державної безпеки, громадського 

порядку, здоров'я чи моральності населення. (п. 2 ст. 13). Африканська 

конвенція взагалі не містить таких положень.  

Детальний аналіз згадуваних положень дає змогу стверджувати, що 

перелік обмежень у МПГПП та Міжамериканській конвенції 1969 р. практично 

ідентичний. Вони містять дві групи обмежень: а) для поваги прав і репутації 

інших осіб; б) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я 

або моральності населення. Ці положення розглянуті й у Європейській 

конвенції 1950 р. Однак остання передбачає ще кілька додаткових підстав, 

тобто: 1) в інтересах територіальної цілісності; 2) для запобігання 

розголошенню конфіденційної інформації; 3) з метою підтримання авторитету і 

безсторонності суду». Причому підставу «в інтересах територіальної 

цілісності» цілком можна вважати конкретизацією положення, що передбачає 

«охорону державної безпеки». Те саме стосується підстави «з метою 

підтримання авторитету і безсторонності суду». По суті, ефективне правосуддя 

належить до ключових чинників для забезпечення громадского порядку та 

державної безпеки. Щодо підстави «для запобігання розголошенню 

конфіденційної інформації», то залежно від тої поширюваної інформації може 

бути класифікована як «для поважання прав і репутації інших осіб» чи «для 
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охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я або моральності 

населення». 

Узагальнюючи вищесказане, можна стверджувати, що всі критерії 

обмеження свободи вираження думки можна розподілити на два види 

відповідно до інтересу, захист якого вони передбачають: 1) спрямовані на 

охорону публічного інтересу (з метою охорони державної безпеки, 

громадського порядку, здоров'я чи моральності населення); 2)спрямовані на 

захист приватного інтересу (для поважання прав і репутації інших осіб). У 

зв’язку з їхнім розглядом звернемо увагу на кілька важливих моментів. 

По-перше, як уже зазначалося, ЄКПЛ містить низку додаткових підстав 

обмеження СВП, порівняно з МПГПП, у зв’язку із чим виникає цілком логічне 

запитання: наскільки законним є визначення додаткових критеріїв, крізь призму 

позиції Комітету ООН з прав людини, що Пакт 1966 р. встановлює вичерпний 

перелік таких підстав [109]. Не допускаються жодні обмеження, здійснені на 

підставах, які не містяться у п. 3 (ст. 19 МПГПП), навіть тоді, коли підстави 

будуть виправдовувати обмеження стосовно інших прав, що захищаються 

Пактом. Обмеження можуть встановлюватися лише для тих цілей, для котрих 

вони призначені та котрі повинні бути прямо пов'язані з чітко визначеною 

метою, яку вони мають досягнути, і бути їй пропорційними [164]. З огляду 

сказаного, видається, що перелік фактичних підстав є ідентичним і охоплює два 

кола інтересів, захист яких становить законну підставу для обмеження СВП. 

Відмінність між Пактом і ЄКПЛ та іншими конвенціями полягає, на нашу 

думку, у текстуальному формулюванні. Тобто у всіх документах 

встановлюються єдині за змістом критерії, а відміність простежується лише у 

формі, в якій вони викладені. Не менш важливий аспект повязаний зі загальною 

логікою застосуванням цих критеріїв.  

По-друге, перелічені критерії обмеження свободи виражнння поглядів 

мають широкий характер. З метою уникнення їх зловживанням з боку держав 

міжнародні судові й квазісудові органи неодноразово зазначали, що ними варто 

користуватися у такий спосіб, аби запобігти розширеному їх тлумаченню [109]. 

На особливу увагу заслуговує позиція Європейського суду з прав людини, який 
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у справі «Сандей Таймс» [320, c198-231] установив правило, згідно з яким 

конкретне розуміння правомірного обмеження права на СВП означає, що 

основою всякого обмеження можуть бути лише ті критерії, про які йдеться у 

самому обмежувальному положенні, а їх натомість, треба розуміти так, щоб 

значення цих слів не виходило за рамки їхнього звичайного розуміння. Цей 

підхід сприяє додатковому утвердженню одночасно двох умов, яким повинні 

відповідати всі обмежувальні критерії – бути законними й необхідними. Окрім 

того, у практиці ЄСПЛ та інших органів утвердилося правило: у випадку, коли 

уряд посилається на обмежувальні положення, Суд насамперед перевіряє їх 

законність і необхідність. Якщо буде встановлено невідповідність вжитих 

заходів цим критеріям відповідний орган констатує порушення і припиняє 

розгляд справи [60]. 

По-третє, варто врахувати порядок переліку критеріїв: скажімо, у МПГПП 

та Міжамериканській конвенції 1969 р. приватний інтерес є першим, а 

публічний – другим,а в ЄСПЛ навпаки. Така відмінність може засвідчити, злам 

у правосвідомості, який відбувся у період між прийняттям ЄСПЛ і Пакту, коли 

приватний інтерес став важливішим (або принаймні настільки ж важливим) від 

публічного. 

Обмеження СВП спрямовані на охорону приватного інтересу. В 

основу необхідності запровадження обмеження певного права чи свободи 

покладена думка про те, що у правовій державі реалізація прав особи може 

бути здійснена лише внаслідок узгодження цього процесу з правами іншого 

суб’єкта права [222, c. 234–325]. Саме тому однією з підстав, яке може 

легімітизувати обмеження права на СВП, є необхідність захисту прав і свобод 

інших людей, що порушуються через реалізацію названого права.  

Як вже згадувалося, таке право іноді суперечить іншим правам і 

свободам, причому воно може бути розбіжним і з правом іншої особи на СВП, і 

з іншими правами. Крім того, чи не головною проблемою сучасної системи 

захисту прав людини є пошук балансу між правами окремих суб’єктів. І тут 

виникає цілком логічне запитання: яким саме правам може суперечити СВП? 

На нього не існує однозначної відповіді. Однак, аналізуючи зміст основних 
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нормативних положень міжнародно-правових актів та практики їх 

застосування, можна дійти висновку, що йдеться передусім про громадянські й 

політичні права, хоча можливі є й інші випадки.  

На практиці, обмежуючи СВП у інтересах приватних осіб, держави 

найчастіше посилаються на свободу віросповідання, право на честь, гідність та 

ділову репутацію, таємницю приватного та сімейного життя.  

Розглянемо кілька найвідоміших випадків.  

1. Перша категорія обмежень стосується випадків, коли СВП суперечить 

праву на свободу віросповідання. Таке трапляється зазвичай тоді, коли 

висловлювання ображають релігійні почуття певних осіб. Для прикладу, можна 

назвати справу «Мьорфі проти Ірландії» [53], рішення у якій було прийнято 

10 липня 2003 р. Ця справа стосувалася заборони на трансляцію по радіо 

оголошення релігійного характеру. У 1995 р. Ірландський релігійний центр 

звернувся до місцевої радіостанції з проханням передати рекламу відеофільму 

про життя Ісуса Христа. Радіостанція погодилася, але згодом відмовилася, 

оскільки незалежна комісія радіо- та телемовлення «IRTC» заборонила рекламу 

відповідно до національного законодавства, що обмежує розміщення релігійної 

та політичнох реклами, адже кожен ірландець належить до певної релігійної 

групи, і таке рекламування можна розцінити як нав’язування однієї з них, у 

зв’язку з чим подібна реклама обмежується в інтересах захисту прав громадян. 

Окрім того, національне законодавство Ірландії вимагає, аби така інформація 

була об’єктивною та неупередженою [278, c. 43]. ЄСПЛ погодився з цією 

позицією та констатував: здійснення обмеження у сфері СВП у цьому випадку 

було законним і «необхідним у демократичному суспільстві» з метою захисту 

прав і свобод інших осіб – їхньої моральності, репутації, здоров’я та 

збереження громадської безпеки, тому порушення ст. 10 Конвенції 1950 р. не 

було.  

Дещо іншу позицію ЄСПЛ простежуємо у справі «Отто-Премінгер- 

Інститут проти Австрії» [311]. Скаржником тут виступала громадська організація, 

якій заборонили проводити сеанси відкритого показу фільму «Радник на 

небесах». Стрічка містила низку контроверсійних ідей та викликала обурення 
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церкви, унаслідок чого прокурор порушив кримінальну справу проти асоціації 

за обвинуваченням в образі релігійних вірувань, а керівник цієї організації був 

визнаний виним у скоєнні злочину. Додатково було заборонено показ фільму та 

вилучено усі його копії. ЄСПЛ, розглядаючи справу звернув особливу увагу на 

обов’язок уникати зневажливого вираження поглядів, що може утискати права 

інших осіб. Суд визнав дії національного уряду цілком законними: враховуючи, 

що більшість осіб у цій місцевості – католики, використані засоби є 

співрозмірними законній меті, тобто захисту прав осіб. Отже, у цому випадку 

порушення п. 2 ст. 10 не спостерігалось.  

Схожу ситуацію розглядав Міжамериканський суд з прав людини у справі 

«Ольмедо-Бустос та інші проти Чилі» [27], яка стосувалася обмеження на 

демонстрацію фільму «Остання спокуса Христа». (детально див. п. 3. 3). 

Міжамериканський суд констатував, що Чилі порушило СВП, заборонивши 

показ фільму, і одночасно вказав на відсутність порушення права на свободу 

віросповідання.  

Як бачимо, ці справи тісно пов’язані не лише зі захистом прав приватних 

осіб, а й з правом на охорону публічного інтересу.  

2. Друга категорія – обмеження, повязане зі захистом права на честь, 

гідність та ділову репутацію. Вона чи не найчастіше стає предметом розгляду 

міжнародних органів. Причому справи нерідко стосуються захисту честі 

гідності й репутації так званих публічних осіб. Загалом судові органи виробили 

кілька керівних принципів, що покладені в основу їх правової позиції. 

Спробуємо їх проаналізувати. Як відомо, СВП належить до ключових ознак 

демократії, становлячи необхідну умову для прогресу і самореалізації кожної 

особи. Міжнародно-правові норми стверджують, що прийнятними є не лише 

інформація чи ідеї, які прихильно або байдуже сприймаються суспільством, а й 

ті, що ображають, шокують, дратують. Зауважимо: ця «свобода є предметом 

виключень, які повинні, однак, бути сконструйованими точно, і необхідність 

будь-якого обмеження повинна встановлюватися переконливо» [420]. Межі 

допустимої критики щодо уряду, політиків та інших суспільних діячів значно 

ширші, аніж стосовно громадянина, який не обіймає публічних посад. Тому 
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право на критику публічних осіб із боку громадськості є допустимим. Кожна 

публічна особа може захищати власну честь і гідність, але такий захист не 

повинен шкодити політичній дискусії [64]. Усі публічні особи, зокрема 

політики, свідомо самі роблять себе відкритими для детальної перевірки 

кожного їх слова та вчинку і журналістами, і всім суспільством. Вони повинні 

засвідчити вищий рівень толерантності, особливо тоді, коли самі висловлюють 

публічні твердження, які легко піддаються критиці. Журналісти, зважаючи на 

особливий характер їхньої діяльності мають дещо ширший обсяг дозволеної 

критики, адже журналістська свобода передбачає можливі звернення до рівня 

перебільшень чи провокації. Саме тому національна межа розуміння 

окреслюється інтересом демократичного суспільства у наданні можливості 

пресі виконувати належну їй, образно кажучи, роль “сторожового пса 

суспільства” у поширенні інформації, що викликає серйозний громадський 

інтерес [32]. Причому і для приватних осіб, і для журналістів встановлюється 

правило, згідно з яким критика повинна бути аргументованою та пропорційною 

законній меті. Наприклад, ЄСПЛ визнав прийнятним використання слова 

«ідіот» до політика у статті, що містила детальний аналіз журналістом промови 

політика ) [54]. Навіть тоді, коли особа порушила допустимі межі критики, 

покарання за ці дії має бути пропорційним. Не допускається застосування 

непропорційних чи незаконих заходів (скажімо, увязнення журналіста й утиски 

газети [148; 249; 248]. 

3. Останьою категорією справ є випадок, коли СВП обмежується з 

міркувань захисту права на таєвницю приватного та сімейного життя. Це 

питання ми вже детально розглядали розглядали (див п. 1.2). Зазначимо лише: 

судові органи (найбільше такої практики в ЄСПЛ) узагалі дотримуються того, 

що право на таємницю сімейного та приватного життя допускається 

порушувати лише тоді, коли воно було законним, мало законну мету і було 

необхідним у демократичному суспільстві (зокрема, з урахуванням того, чи 

становило воно адекватну реакцію на суспільну необхідність, яка не потребує 

зволікань). Так, у справі братів Файєд («Fayed v. the United Kingdom») 

Європейська комісія з прав людини відхилила скаргу позивачів на те, що 
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опублікування звіту Департаменту торгівлі та промисловості про поглинання 

компанії було втручанням у їхнє приватне життя [100]. Комісія вирішила: у 

деяких аспектах звіту насправді простежується втручання у приватне життя 

позивачів. У звіті містилася інформація про сімейну та ділову історію братів 

Файєд. Однак це втручання було обгрунтованим, з огляду на важливість 

поставленої мети (ефективне розслідування серйозних економічних 

правопорушень) і той факт, що позивачі вихвалялися своєю особистою і 

діловою біографією у спробі домогтися вигідної угоди. 

Справу «Бронштейн проти Перу» Міжамериканський суд розглянув 6 

лютого 2001 р. [33]. Заявник був головним акціонером телеканалу, на якому 

транслювалася передача з різкою критикою на адресу влади Перу стосовно 

численних випадків застосування тортур і жорстокого поводження 

правоохороними органами та випадками корупції у розвідувальних службах. 

Після виходу передачі в ефір заявник був позбавлений громадянства Перу та 

можливості брати участь у керівництві телеканалом. Міжамериканський суд, 

розглянувши справу, дійшов до висновку, що в цьому випадку мало місце 

порушення права на СВП через систему непрямих обмежень.  

Отже міжнародні судові й квазісудові органи виробили низку критеріїв 

для оцінки законності обмеження СВП. Причому такі обмеження можливі лише 

з міркувань захисту права на свободу віросповідання, на честь, гідність і ділову 

репутацію, таємницю приватного та сімейного життя. Хоча і в тих випадках 

судові органи перевіряють законність, обґрунтованість і необхідність таких 

обмежень. 

Обмеження СВП спрямовані на охорону публічного інтересу. На 

відміну від обмежень в інтересах приватних осіб, цей вид обмежень СВП 

встановлюється в інтересах захисту прав держави й суспільства загалом. У 

такому контексті найчастіше згадують про обмеження, що випливають із 

міркувань національної безпеки, територіальної цілісність й громадського 

порядку, рідше – для запобігання заворушенням чи злочинам і з метою охорони 

здоров'я чи моралі. 
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Обмеження свободи вираження проглядів з міркувань національної 

безпеки, територіальної цілісності й громадського порядку. Як відомо, 

національна безпека, територіальна цілісність і громадський порядок кожної 

країни становить основу стабільності та складовиі міжнародної безпеки і 

міжнародного порядку [380, c. 15]. Важливість цих підстав засвідчує хоча би 

той факт, що саме цтакіміркування є підставою для призупинення виконання 

державами переважної більшості актів у сфері прав людини (ст. 15 

Європейської конвенції 1950 р, ст. 4 МПГПП., ст. 27 Міжамериканської 

конвенції 1969 р.) [269].  

Проте, обмеження СВП, з міркувань національної безпеки, можливе лише 

у випадку, коли уряд доведе, що СВП використовується для закликів до 

вчинення насильницьких дій, може спричинити насильницькі дії або ж існує 

безпосередній зв’язок між висловлюваннями і вірогідністю або виникненням 

насильницьких дій. Отже, обмеження, запроваджувані для захисту національної 

безпеки, незаконні, якщо їх справжньою метою є не захист держави або її 

територіальної цілісності від застосування чи загрози застосування сили, або ж 

можливості країни протистояти застосуванню або загрозі застосування сили, 

що постає зі зовнішнього чи внутрішнього джерела (агресія, підбурювання до 

насильницького повалення законного уряду) [455, с. 82-83].  

Практики пов’язаної із обмеженням СВП з міркувань національної 

безпеки є досить багато. Для прикладу, зокрема до таких варто зарахувати 

випадок, який став предметом скарги в ЄСПЛ «Зана проти Туреччини» [67]. 

Скаржник у справі був притягнений до відповідальності за висловлювання, що було 

опубліковане у газеті «Cumhuriyet»: «Я підтримую національно-визвольний рух 

Партії трудящих Курдистану, але, з іншого боку, я не виступаю за масові 

вбивства. Усі можуть помилятися, і саме помилково Партія трудящих 

Курдистану вбиває жінок і дітей». Власне, така заява стала приводом до 

засудження скаржника на 12 місяців позбавлення волі за дії, спрямовані проти 

національної безпеки, його звинувачували за за ст. 142 Кримінального кодексу 

Туреччини – умисне поширення расистських поглядів, які ображають 

національні почуття, та за ст. 312 – підтримка діяльності озброєної організації. 
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Дослідивши всі обставини справи, ЄСПЛ встановив, що втручання було 

законним і «необхідним у демократичному суспільстві», насамперед з огляду на 

тодішню ситуацію на південному сході Туреччини: в тих умовах влада країни 

повинна була вжити заходів для гарантування національної безпеки та 

громадського порядку. 

Не менш цікавою є справа «Кюхнен проти Федеративної Республіки 

Німеччини» [15]. Скаржник – громадянин Німеччини, лідер німецького 

неонацистського руху, який одним з перших після Другої світової війни 

відверто закликав до утворення Четвертого Рейху та відновлення нацизму. Після 

кількох адміністративних покарань скаржник після кількох адміністративних 

покарань, був засуджений до позбавлення волі на три роки, після чого він 

звернувся у Комісію з прав людини, що зазначила: скаржник, захищаючи ідею 

націонал соціалізму, порушив ідеали свободи як основні цінності, відображені у 

преамбулі Європейської конвенції 1950 р. Виступи заявника також містили 

елементи расової та релігійної дискримінації. У підсумку Комісія встановила, 

що заявник зловжива правом, оскільки намагався використати СВП, 

спонукаючи до діяльності, яка суперечить «духу та букві» Конвенції 1950 р. За 

цих обставин правомірне обмеження СВП було законним і необхідним у 

демократичному суспільстві та відповідно до п. 2 ст. 10. Конвенції 1950 р. 

Ще один випадок правомірного обмеження свободи слова – справа 

«Хаджіанастассіу проти Греції» [44]. У цій справі ЄСПЛ констатував: 

розголошення секретної військової інформації може суттєво зашкодити 

національній безпеці, тому обмеження на її розголошення цілком обґрунтоване і 

відповідає критеріям, встановленим у Конвенції 1950 р. 

Обмеження свободи вираження, що встановлюються для запобігання 

заворушенням чи злочинам. Заворушення та злочини належать до суспільно 

шкідливих діянь, що порушують громадський спокій, безпеку, права інших та 

загалом суспільний і державний лад. У випадку, коли вчасно не попередити 

заворушення та вчинення нових злочинів у межах певного локального осередку, 

вони можуть охопити всю країну і навіть регіон (наприклад, «Арабська весна»). 

Тому СВП може обмежуватися для запобігання заворушенням чи злочинам.  



115 
 

Найбільше справ, пов’язаних із такими обмеженнями ,розглядав ЄСПЛ, 

утому числі справу «Енгел та інші проти Нідерландів» [39]. Коротко її суть можна 

звести до того, що заявники, будучи військовослужбовцями, вчинили низку дій, 

які можна розглядати як заклик до порушення військової дисципліни та 

здійснення злочинів. Комісія, розглядаючи цю справу, дійшла висновку, що 

вжиті владою Нідерландів заходи хоча і є обмеженнями, але є «законними та 

необхідними», отже не порушують права скаржників.  

Обмеження свободи вираження, які встановлюються для охорони 

здоров'я чи моралі. Досліджуючи це питання, Е. Тітко стверджує: «Державні 

органи, громадські організації, посадовці повинні забезпечувати ознайомлення 

громадян з документами, відомостями, які стосуються їх законних інтересів. 

Фізичні та юридичні особи мають право доступу до документальних 

відомостей щодо них самих і право на отримання повної та достовірної 

інформації. Також може бути зроблений запит щодо даних тієї чи іншої особи 

при порушенні кримінальної справи проти даної особи. Тут виникає проблема 

правомірного використання такої інформації, не завдаючи шкоди здоров’ю, 

моралі, не дискримінуючи расу, національність, етнічне походження, політичні 

погляди, партійну приналежність, релігійні переконання тощо» [475].  

Прикладом обмежень пов’язаних з охороною здоров’я – заборона реклами 

тютюнових і алкогольних виробів, а також лікарських засобів. Аналізуючи 

практику, можна констатувати: справ щодо охорони здоров’я є мало. Зовсім по-

іншому виглядає ситуація із обмеженнями, пов’язаними із захистом суспільної 

моралі. Загальновідома у цьому контексі справа, яку розглядав Комітет з прав 

людини «Лео Р. Герцберг та інші проти Фінляндії» (Повідомлення № 61/1979) 

[146]. У центрі уваги виявилося питання щодо законності обмежень з міркувань 

захисту суспільної моралі. Комітет визначив, що Фінляндію як державу – 

учасницю МПГПП можна вважати відповідальною за такі обмеження СВП, які 

є результатом політичних рішень Фінської радіомовної корпорації, зважаючи, 

зокрема, на той факт, що держава володіє 90% акцій цієї корпорації, яка 

перебуває під особливим громадським контролем. Однак з огляду на те, що 

«відповідальним національним органам» повинна надаватися «певна свобода 
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дій» у питанні захисту громадських моральних норм – однієї зі законних цілей 

для обмеження СВП, згаданої у п. 3 ст. 19, не було встановлено жодного 

порушення Пакту. Адже компанія вирішила не випускати в ефір певні 

програми про гомосексуальні стосунки, оскільки «така програма могла бути 

сприйнята як заохочення гомосексуальної поведінки».  

Інший приклад – справа «Вінгроув проти Сполученого Королівства» [312]. 

У ній оскаржується відмова видати дозвіл на показ відеофільму «Видіння в 

екстазі», який був розцінений як богохульний. Розглядаючи цю справу, ЄСПЛ 

встановив, що скаржник передбачав, що фільм, зокрема еротичні сцени з 

Христом, підпадатиме під визначення богохульства. На підставі розглянутих 

обставин справи Комісія зазначила: англійський закон спрямований на захист 

об’єктів релігійного шанування від блюзнірства й зневаги, які викликають 

небезпідставне обурення християн. ЄСПЛ особливо наголосив на «законності й 

необхідності у демократичному суспільстві» введення цього обмеження з 

метою захисту від свавілля, безладу та злочинних дій. Однак важливо, щоби 

держава, як і в інших схожих випадках, не зловживала своїм правом на захист 

суспільної моралі.  

У підсумку можемо стверджувати: 

1. Проблема правомірного обмеження СВП уже тривалий час перебуває у 

центрі уваги науковців, причому не лише правників, а й філософів, політологів, 

соціологів та інших. При цьому думки вчених з приводу необхідності 

обмеження СВП суттєво різняться – від абсолютизації СВП до цілковитого її 

обмеження шляхом установлення особливих процедур, наприклад, попередньої 

цензури тощо.  

2. Сучасне міжнародне право передбачає низку правомірних обмежень 

СВП, установлюючи вичерпний перелік таких підстав, а також критерії, яким 

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

необхідними; 3) здійснюватися з цілю, передбаченою нормами міжнародного 

права.  

3. Норми міжнародного права визначають деякі абсолютні обмеження 

цього права – пропаганда війни, національної, расової чи релігійної ненависті.  
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4. Міжнародне право забороняє встановлювати непрямі обмеження 

свободи враження поглядів, а також попередню цензуру (крім спеціально 

передбачених випадків). 

 

2.3. Позитивні обов’язки держав щодо забезпечення права на свободу 

вираження поглядів 

Еволюція правових поглядів у сфері захисту прав людини значно 

вплинула на широке (загальне) визнання, що права людини не лише 

забезпечуються шляхом захисту індивідуальної свободи від свавілля зі сторони 

держави, а й в окремих випадках можуть вимагати від останньої вчинити певні 

позитивні дії [105]. Саме тому в доктрині права виникла концепція, яку згодом 

почали активно використовувати міжнародні органи з прав людини, що усі 

зобов'язання держави зі забезпечення прав людини варто розподілити на 

негативні і позитивні [8, c. 5-6]. Наприклад, негативні зобов'язання, по суті 

вимагають від держав не втручатися у здійснення гарантованих прав, натомість 

позитивні презюмують активне ставлення з боку держав з тим, їх захистити [20, 

c. 595]. Так, порушення певного права чи свободи в першому випадку виникає 

внаслідок того, що державні органи порушують своє зобов'язання стосовно 

бездіяльності й пасивності, а в другому таке порушення має місце саме через їх 

бездіяльність або пасивність [144, c. 132-133]. Порівнюючи ці дві групи 

зобов'язань, ЄСПЛ висловив думку, що між ними існує така ж принципова 

відмінність, як між «матеріальними» та «процедурними» зобов'язаннями. 

Різниця тут, вочевидь, – у суті очікуваної від держави дії. Тому матеріальними 

зобов'язаннями є ті, що вимагають здійснити основні заходи, необхідні для 

повного виконання гарантованого права, наприклад, оснащення в'язниць усім 

необхідним для відправлення листів ув'язненими [80]. Процедурні ж 

зобов'язання зводяться до ефективної організації внутрішніх процедур з метою 

забезпечення кращого захисту осіб, які користуються захистом, у тому числі 

надання достатніх засобів для ефективного правового захисту у випадку їх 

порушення їх прав [256, c. 39–43]. Отже, негативні й позитивні зобов'язання 

держав у сфері прав людини становлять взаємопов'язані і необхідні елементи 
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єдиної системи. Тому, з нашого погляду, підхід до виділення позитивних 

зобов'язань держав в окрему групу загалом сприятиме покращенню 

ефективності правового регулювання захисту прав людини і на національному, і 

на міжнародному рівнях. 

Зазначимо також, що розвиток концепції позитивних обов'язків держави 

значною мірою пов'язаний із діяльністю ЄСПЛ.  

Як неодноразово установлявав Суд у своїх рішеннях, основою для 

виявлення позитивних зобов'язань держави є принцип ефективності. Саме 

ефективність реалізації прав, передбачених у Конвенції є підставою для 

констатації позитивних зобов'язань держави, оскільки цей принцип 

спрямований на те, щоб гарантувати права, які є практичними й ефективними, а 

не теоретичними чи ілюзорними [6]. 

Причому Суд не дотримується позиції, що будь-якому праву кореспондує 

позитивне зобов'язання держави, а використовує індивідуальний підхід, 

пов’язуючи кожен сформульований ним позитивний обов’язок з конкретної 

норми Конвенції [7, c. 7]. У практиці ЄСПЛ найчастіше акцентує на існуванні 

позитивних обов'язків держав у справах щодо права на життя, права на свободу 

та особисту недоторканність і права на справедливий суд [161]. Однак 

зауважимо: існує тенденція до утвердження ЄСПЛ позитивних зобов'язань 

держави стосовно майже усього переліку конвенційних прав і свобод [506, c. 

58-59]. 

Така тенденція притаманна і свободі вираження поглядів, хоча остання 

належить до першого покоління прав людини, отже, для її реалізації цілком 

достатньо негативних дій держави. Саме таке трактування обов'язків держави 

щодо реалізації громадянських і політичних прав та свобод домінувало з 

моменту закріплення їх у національному законодавстві й фактично переважало 

аж до другої половини ХХ ст., коли почали з'являтися міжнародно-правові акти 

у сфері захисту прав людини. 

Одним з перших актів, де міститься згадка про необхідність певних 

позитивних дій з боку держави з метою ефективнішої реалізації прав і свобод, є 

Загальна декларація прав людини 1948 р. [327]. Преамбула цього документа 
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проголошує таке реалізацію завданням, до виконання якого «повинні прагнути 

всі народи і всі держави з тим, щоби кожна людина і кожний орган суспільства, 

завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули… …сприяти поважанню цих 

прав і свобод та забезпеченню через національні й міжнародні прогресивні 

заходи, загального й ефективного їх визнання і здійснення …». Крім того, ст. 8 

документа проголошує: «Кожна людина має право на ефективне поновлення у 

правах компетентними національними судами у випадку порушення її основних 

прав, наданих конституцією або законом». Зважаючи на декларативний 

характер цього документа, це не викликало жодних суттєвих змін у поведінці 

держави. Однак уже через два роки, у 1950 р., було прийнято Європейську 

конвенцію прав людини і основних свобод [366]. Саме вона сприяла 

встановленню концепції позитивних обов'язків держав спочатку у Європі, а 

згодом і в усьому світі. Стаття 1 ЄКПЛ проголошує наступне: «Високі Договірні 

Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і 

свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції». Згодом таку ініціативу підтримала 

Міжамериканська конвенція прав людини 1969 р. Цей договір містить більше 

норм, що визначають позитивні обов'язки держав. Так, ст. 1 передбачає: 

«…Держави – учасниці Конвенції зобов'язуються поважати права і свободи, 

проголошені нею, і забезпечувати всім особам, що перебувають під їх 

юрисдикцією, вільне і повне здійснення цих прав і свобод…» Окрім того, ст. 2 

передбачає що «у тих випадках, коли здійснення яких-небудь прав чи свобод… 

…ще не забезпечене законодавчими чи іншими положеннями, держави-

учасниці зобов'язуються приймати відповідно до своїх конституційних 

процедур… …такі законодавчі чи інші заходи, які можуть виявитися 

необхідними для введення у дію цих прав і свобод”. Отже, упродовж двох 

десятиріч, які минули між прийняттям ЄКПЛ та Американської конвенції з прав 

людиним відбулася суттєва еволюція правових поглядів з питання ролі 

позитивних зобов'язань держави у забезпеченні прав і свобод людини.  

Наступними документами, які утвердили концепцію позитивних 

обов'язків держав є Міжнародні пакти 1966 р. МППГП у ст. 1 проголошує: 

«Кожна держава… …зобов'язується поважати і забезпечувати всім, хто 
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перебуває у межах її території та під її юрисдикцією особам права…”» [399] . І 

далі «Кожна держава-учасниця зобов'язується вжити необхідних заходів 

відповідно до своїх конституційних процедур і положень цього Пакту для 

вжиття таких законодавчих або інших заходів, які можуть виявитися 

необхідними для здійснення прав» а також «зобов'язується: а) забезпечити 

кожній особі, права і свободи якої визнані в цьому Пакті, порушено ефективний 

засіб правового захисту, навіть тоді, коли це порушення було вчинене особами, 

що діяли як особи офіційні; b) забезпечити, щоб право на правовий захист для 

кожної особи, що потребує такого захисту, встановлювалось компетентними 

судовими, адміністративними чи законодавчими органами або будь-яким іншим 

компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, і розвивати 

можливості судового захисту; с) забезпечити застосування компетентними 

властями засобів правового захисту, коли вони надаються”. Значно 

досконаліший Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

1966 р., що загалом видається логічним. Адже цей документ спрямований 

переважно на захист прав другого покоління, де права можуть бути реалізовані 

лише за умови активного сприяння держави. У ст. 2 документа проголошено: 

«Кожна держава, зобов'язується… …вжити у максимальних межах наявних 

ресурсів заходів для того, щоб забезпечити поступово повне здійснення 

визнаних у цьому Пакті прав усіма належними способами, у тому числі 

законодавчих заходів». 

Про позитивні обов'язки держав згадано також у ст. 1 Африканської 

конвенція прав людини і народів 1981 р.: «Держави, які підписали цю Хартію, 

визнають права, обов'язки і свободи, проголошені нею, і виконують законодавчі 

чи інші заходи для їх здійснення» [273]. Схоже положення міститься у низці 

інших міжнародних актів, зокрема Конвенції Співдружності Незалежних 

Держав про права і основні свободи людини 1995 р. [365]. Дещо по-іншому 

воно сформульоване в Азіатсько-тихоокеанскій декларації людських прав 

індивідів і народів 1988 р., ст. 21 якого констатує: «…Уряд зобов'язаний 

поважати, застосовувати і втілювати у життя, гарантувати, оберігати і захищати 
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всі права і свободи людини, в тому числі ті, що перелічені у Декларації…» 

[265].  

Отже, можнастверджувати, що більшість сучасних міжнародною актів у 

сфері захисту прав людини не лише визнають можливість, а й установлюють 

зобов'язання вчиняти певні дії ефективнішого захисту і окремих прав та свобод 

людини,і загалом усіх. 

Щодо позитивних зобов'язань держави, спрямованих на захист СВП, то, 

як уже згадувалося, ситуація тут неоднозначна. З одного боку, СВП належить до 

першого покоління прав людини, тому для його ефективного захисту цілком 

достатньо бездіяльності держави, тобто воно цілком повинно було би 

забезпечуватися негативними зобов'язаннями. З іншого – простий аналіз 

існуючих відносин у цій сферіт, та судової практики (зокрема міжнародних 

судових і квазісудових установ), чітко засвідчує, що на сучасному етапі 

розвитку суспільних відносин цього недостатньо. Значна частина прав, які 

випливають зі СВП можуть бути реалізовані лише внаслідок активних дій 

держави. Причому спірним залишається питання про обсяг таких зобов'язань. 

Уважаємо за необхідне констатувати, що П. Сухорольський виокремлює 

наступні позитивні обов'язки держав, в сфері забезпечення СВП: 1) захист і 

охорону свободи вираження у горизонтальних відносинах, тобто від втручання 

приватних осіб (зокрема забезпечення умов для вільної діяльності журналістів 

та ЗМІ); 2) створення та підтримка належної інформаційної інфраструктури та 

можливостей користуватися перевагами, які надає свобода вираження (у тому 

числі для окремих вразливих категорій населення); 3) забезпечення плюралізму 

інформаційного простору (розмаїття ЗМІ, вільна конкуренцію ідей та 

співіснування культур); 4) надання доступу до певних видів інформації, що є у 

розпорядженні держави [470, c. 149]. Деякі автори вирізняють низку ще таких 

обов’язків: створити ефективний механізм захисту проти незаконних актів у 

Інтернеті [144, c. 133-137]; забезпечити доступ до ЗМІ всіх національних, 

етнічних та інших меншин; доступ до інтернет-мережі. Кардинально відмінний 

підхід до вирішення питань про позитивні обов'язки держав пропонують 

дослідники зі США, котрі на основі аналізу практики Міжамериканського суду 
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з прав людини стверджують, що для ефективної реалізації будь-якого права чи 

свободи, держава як мінімум повинна: 1) створювати умови для реалізації прав; 

2) запобігати їх порушенням і органами цієї держави, і приватними особами; 3) 

(адекватно реагувати на їх порушення) [153, c. 120-122].  

Дещо по-іншому розглядає цю проблему Г. Шу, який фактично 

розкритикував саму ідею доцільності поділу прав людини на позитивні й 

негативні, оскільки таке розмежування створює умови для нехтування (навіть 

свідомого ухилення) певними обов’язками саммим державами [125]. Цю 

позицію підтримав А. Ейде – спеціальний доповідач ООН з питань права на 

достатній рівень харчування, який не розподіляв права держави на позитивні й 

негативні. Він вважав, що всі держави мають такі обов'язки у сфері захисту 

прав людини: 1) поважати (утому числі не втручатися та не порушувати) ці 

права; 2) реалізовувати (вживати всі необхідні заходи) кожне право людини; 3) 

захищати права від втручання третіх осіб та сприяти відновленню порушених 

прав [322, c. 37].  

Розглянемо основні позитивні обов'язки держав у сфері захисту СВП, 

аналізуючи і доктринальні джерела, і міжнародно-правові акти та судову 

практику. 

Захист і охорона свободи вираження у горизонтальних (тобто від 

втручання приватних осіб) та вертикальних (від втручання державних 

органів) відносинах. Упродовж тривалого часу захист права на СВП відбувався 

лише у так званих «вертикальних відносинах». Це загалом логічно, адже 

найчастіше права першого покоління порушувала сама держава, її органи, 

посадові особи чи інші особи, що, наділені державною (у певних випадках – 

також політичною) владою.  

Безсумнівно, держава як організація може мати інтереси, що суперечать 

інтересам окремих індивідів. Проте держава не може використовувати свою 

владу з метою обмеження прав і свобод. Найчастіше це робиться шляхом 

обмеження свободи слова у ЗМІ через впровадження цензури, і введення 

кримінальної відповідальності за наклеп. Приклади таких дій спостерігаємо в 

історії практично кожної держави. Скажімо, від 1798 р. до 1801 р. у США діяв 
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Закон «Про підривну діяльність», який забороняв «писати, друкувати, говорити 

або ... публікувати» будь-яке помилкове, скандальне або злісне «повідомлення 

про уряд, президента і Конгрес США. Санкція за його порушення передбачала 

обов'язок сплати штрафу і аж до двох років позбавлення волі. Інший випадок – 

політика маккартизму, що здійснювалася у США з 1950 р. до 1954 р.  

Норми про кримінальну відповідальність за наклеп містилися в 

Кримінальному кодексі кожної республіки СРСР, у тому числі й УРСР. Окрім 

того, навіть після прийняття нового Кримінального кодексу України постійно 

робляться спроби відновити кримінальну відповідальність за наклеп. До 

найвідоміших випадків належить прийняття «Законів 16 січня». У Росії й досі 

існує кримінальна відровідальність за наклеп. Вона передбачена ст. 121.1. КК 

РФ. Її було відновлено в 2012 р. відповідно до Федерального закону від 

28.07.2012 N 141-ФЗ [484].  

Однак нерідко дії, які обмежують свободу слова, спрямовані на 

обмеження поширення певних видів інформації. Найчастіше застосовуваний 

прийом – прийняття законодавства, що регулює діяльність ЗМІ і містить норми 

про пряму чи опосередковану цензуру. Класичний прикладом такого є закон РФ 

«Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації” [483]. У 

своєму звіті за 2012 р. Міжнародна амністія констатувала, що цей закон, а також 

низка інших суттєво обмежують свободу вираження думок. Констатуються такі 

порушення: 1) прийнято низку законів, що обмежують свободу слова у засобах 

масової інформації (знову введена відповідальність за наклеп лише вісім 

місяців після її декриміналізації; до Кримінального кодексу РФ внесені 

поправки, що передбачають кримінальну відповідальність за богохульство; 

прийнятий федеральний закон, що забороняє «пропаганду нетрадиційних 

сексуальних відносин серед неповнолітніх»; введена серія обмежень, які 

посилюють державний контроль над Інтернетом тощо); 2) введено заходи для 

впровадження самоцензури та інших непрямих форм державного контролю; 3) 

прийнято закон про іноземних агентів; 4) проведення суду над учасниками 

подій на “Болотній прощі” [407]. Сюди ж можна додати факти звинувачення 

осіб в розголошенні інформації про злочинні дії російської влади у державній 



124 
 

зраді тощо. (Найвідомішою з подібних справ є випадок Г. Касько за поширення 

інформації про екологічні правопорушення Тихоокеанського флоту РФ) [373]. 

Крім того, правозахисники зауважили велику кількість смертей та випадків 

застосування фізичного насилля щодо журналістів і політичних активістів, які 

системно критикували владу, та ін. 

Факти порушення права на свободу виразу поглядів часто спостерігаються 

у багатьох державах. Так, Міжамериканська комісія прав людини констатувала 

їх у мінімум десяти державах (найбільше – в Колумбії). Нерідко подібні факти 

мають місце і в країнах – членах Ради Європи й Африканського Союзу. 

(детальніше про це див. у третьому розділі дослідження). 

Отже, можна констатувати, що хоча законодавство значної кількості 

держав передбачає певні гарантії роботи журналістів і свободи ЗМІ на даний 

існує велика кількість спроб прямого та непрямого обмеження СВП. Окрім 

того, існують держави, в яких така практика все ще збереглася і становить 

частину державної політики. 

Проте, зауважимо: у першій половині ХХ ст. більшість випадків 

обмеження свободи слова стосувалися вертикальних відносин, вже у другій 

половині ситуація зі співвідношення випадків горизонтального та 

вертикального обмеження СВП суттєво змінювалося. Усе частіше 

простежуються випадки, коли такі порушення здійснюється саме приватними 

особами.  

Одразу наголосимо, що більшість міжнародно-правових актів прямо не 

передбачають захист СВП у горизонтальних відносинах. Навпаки, вони 

вважають ідею прямого покладення обов’язків, котрі випливають із 

міжнародно-правових актів на приватних осіб у сучасному міжнародному праві, 

такою, яка створює додаткові ризики для існуючої системи забезпечення прав 

людини. Крім того, часто зазначається, що цю ідею важко реалізувати оскільки 

обов'язки індивідів у такому випадку мають радше моральний, аніж правовий 

характер [139, c. 5-29]. Концепція горизонтального захисту є наслідком 

застосування відповідних конвенцій про права людини спочатку Європейською 

комісією, а згодом Міжамериканською комісією і судами з прав людини. 
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Більшість учених тенденцію необхідності захисту СВП в горизонтальних 

відносинах пов'язують зазвичай із розвитком науково-технічного прогресу. 

Якщо раніше для того, аби інформація надійшла до тисяч осіб, потрібен був 

державний механізм то з використанням сучасних засобів (мережі Інтернет, 

соціальних мереж та ін.) можна поширити інформацію у такий спосіб, що 

впродовж доби з нею ознайомляться мільйони користувачів. Це з одного боку. З 

іншого – ЗМІ переважно є приватними, тому не держава, а їх власники 

визначають редакційну політику і можуть вводити негласну цензуру. У зв’язку з 

цим Комітет з прав людини у в справі «Готьє проти Канади» констатував 

наявність у держави обов'язку захищати СВП від посягань приватних осіб. 

Ідентичні справи простежуються у практиці ЄСПЛ [178] та Міжамериканського 

суду з прав людини [76]. 

Зауважимо також, що ЄСПЛ установив порушення державою СВП у 

горизонтальних відносинах у країнах «розвиненої демократії», зокрема в 

Швейцарії. Суд виявив тут порушення в одній із комерційних телекомпаній, яка 

відмовилася транслювати рекламний ролик організації зі захисту тварин 

(«Об'єднання Ферайн геген Тьєрфабрікен проти Швейцарії») [250]. ЄСПЛ 

виявив подібні порушення і в дежавах, що мають проблеми із забезпеченням 

прав людини. Це спостерігалось, зокрема у Туреччині через невиконання 

покладеного на неї позитивного обов’язку захищати газету під час здійснення 

нею СВП праві у процесі належного розслідування фактів погроз журналістам 

(«Озгюр Гюндем проти Туреччини») [178]. Однак класичним прикладом 

порушення права на СВП є порушення, констатоване ЄСПЛ у справі «Фуентес 

Бобо проти Іспанії», коли журналіста було звільнено з роботи за критику 

керівництва та власників телеканалу [40]. Всі згадані порушення характерні й 

для інших систем захисту прав людини. 

Загалом зауважимо: судова практика встановила, що держави мають 

обов'язок захищати свободу вираження думок не лише від таких дій із боку 

держави, а й приватних осіб та у випадку виявлення таких фактів ефективно їх 

розслідувати і притягувати до відповідальності правопорушників. Це 

передбачено також у Рекомендації Коітету Міністрів Ради Європи «Про захист 
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журналістів за умов конфліктів і тиску [448], Декларації про принципи свободи 

вираження Організації американських держав [84] та Декларації Африканської 

комісії з прав людини і народів про принципи свободи вираження в Африці [83].  

Забезпечення умов для вільної діяльності журналістів та ЗМІ (у тому 

числі їхній фізичний захист). Цей обов'язок значно пов'язаний із попереднім. 

Загальновідомо, що журналісти, блогери й інші схожі категорії осіб відіграють 

важливу роль у житті суспільства за допомогою здійснення права на СВП на 

користь інформування інших про питання суспільної вагомості. Проте, рівень 

загроз, з якими їм доводиться стикатися у роботі, зростає у багатьох країнах. У 

цьому не вбачаємо нічого дивного, коли йдеться, про країни, де відбуваються 

збройні конфлікти. Однак така тенденція спостерігається і в державах, котрі за 

діючими нормами міжнародного права, можуть бути класифіковані як мирні, 

але зазнають різноманітних політичних або інституційних криз чи перебувають 

під владою тоталітарних і авторитарних режимів, або у мирних демократичних 

державах. Узагалі відповідно до даних організації «Журналісти без кордонів» 

упродовж восьми місяців 2016 р. у світі було вбито понад п’ятдесят журналістів 

і блогерів (в тому числі один в Україні), а понад триста – ув'язнено чи обмежено 

їх свободу була обмежена в інший спосіб (утримано терористичними 

організаціями, наркокартелями тощо) [252]. За даними Міжнародної федерації 

журналістів, від 1990 до 2015 рр. у світі загинуло 2297 журналістів і 

працівників мас-медія [17]. 

Зауважимо, що журналісти можуть потерпати не лише через дії держави, а 

й власників ЗМІ та злочинні дії, а також злочинних дій приватних осіб. Так, у 

2015 р. стався один із найрезонансніших нападів на журналістів, а саме – на 

редакцію журналу «Шарлі Ебдо». 

Через додатковимі загрози, що виникають у журналістів у зв’язку з їхньою 

професійною діяльністю, у держав постає обов’язок не лише забезпечити 

прозорі, вільні й рівні умови діяльності для усіх журналістів та ЗМІ, а й 

передбачити можливість за необхідності також фізичного захисту. Особливо це 

стосується випадків, коли у спецслужб чи проавоохоронних органів з’являються 

реальні підстави вважати, що певні журналісти або ЗМІ можуть стати жертвою 
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протиправних дій. Показовою у цьому відношенні є справа «Дінк проти 

Туреччини», у якій Суд визнав порушення державою ст. 10 ЄКПЛ. Адже 

держава не виконала обов’язку захищати СВП журналіста, який був убитий 

членами радикального угруповання через свої погляди і публікації [37]. У 

справі «Озгюр Гюндем проти Туреччини» Суд також визнав ідентичне 

порушення стосовно невиконання покладеного на державу позитивного 

обов’язку захищати газету під час реалізації нею СВП [178]. Причому 

розслідування окремих інцидентів із застосуванням насильства щодо 

працівників газети у жодному випадку не можна вважати адекватною чи дієвою 

реакцією держави на такі дії [178 , п. 44].  

Підсумовуючи, ще раз наголосимо: держава має обов’язок забезпечити не 

лише умови для вільної діяльності журналістів та ЗМІ, а й за необхідності їхній 

фізчний захист. Цей випадок, однак, не поширюється на ситуації, коли 

журналісти свідомо порушують закон та нехтують правилами особистої 

безпеки, створюючи загрозу і життю, і здоровю. Наприклад, ЄСПЛ у справі 

«Пентікайнен проти Фінляндії» [182] постановив, що журналіст не має 

«імунітету» від законних вимог поліції [293]. 

Створення та підтримка належної інформаційної інфраструктури та 

можливостей користуватися перевагами, які надає свобода вираження (у 

тому числі для окремих вразливих категорій населення).  

Розвиток науково-технічного прогресу спричинив низку проблем, які 

можуть бути вирішені лише за безпосередньої участі держави. До таких 

належить проблема створення належної ніформаційної інфраструктури, а також 

забезпечення доступу до неї достуру національних меншин. Це передбачає два 

взаємні зобов’язання: 1) створення належної інформаційної інфраструктури; 2) 

забезпечення доступу до ЗМІ національних меншин. Розглянемо їх детальніше. 

Перше зобов’язання виникає у зв’язку із тим, що більшість сучасних ЗМІ 

використовують високотехнологічне устаткування, яке за умови неправильного 

використання може створювати перещкоди для роботи інших ЗМІ не тільки 

всередині держави, а й за її межами. Так, Україна взяла на себе зобов’язання 

перейти на цифрове ефірне телебачення до 17 червня 2015 р. відповідно до так 
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званої угоди «Женева 2006» [443]. Це автоматично означає, що держава має 

забезпечити заміну всіх аналогових передавачів на цифрові й на першу ж 

вимогу сусідніх держав відключити передавачі, які створюють перешкоди у 

роботі інших передавальних пристроїв. Така ситуація потребує величезних 

капіталовкладень, розробки нового законодавства, яке би регулювало діяльність 

передавальних пристроїв, створення органу, який би слідкував за дотриманням 

законості в даній сфері тощо. Безсумнівно, жодна приватна структура не 

спроможна це зробити навіть за наявності відповідних фінансових 

можливостей, тому такий обов’язок поклаено саме на державу.  

Друге зобовязання полягає у необхідності забезпечити вільний доступ до 

ЗМІ, що особливо це актуально для держав, у котрих проживають етнічні, 

релігійні чи інші меншини. Назване зобов’язання випливає із принципу 

заборони дискримінації. Те, що певна група населення становить меншість у у 

суспільстві, жодним чином не повинно позбавляти їх предстваників вільно 

користуватися ЗМІ. Це підтверджують, зокрема, і рядом рішення ЄСПЛ, 

найвідоміше з яких – «Кастеллс проти Іспанії». У зазначеній справі Суд 

установив порушення ст. 10 ЄКПЛ (засудження політика й активіста баскського 

руху за публікацію антиурядовоїї статті). Особливо актуальна розглядувана 

проблема для американського континенту. Аналіз практики Міжамериканської 

комісії та Суду з прав людини дає змогу виокремити мінімум два аспекти даної 

проблеми: 1) доступ до ЗМІ, власне, національних меншин та їхніх 

представників; 2) питання про справедливість розподілу радіочастот. Стосовно 

першого аспекту Комісія констатувала, що держава повинна забезпечити 

можливість функціонування телерадіокомпаній, які б забезпечували вільний 

доступ меншин. Причому Комісія виділяє не тільки національні, етнічні 

культурні чи релігійні меншини, а й так звані соціальні меншини, їх право на 

протест. Для цих груп протест часто стає єдиним доступним засобом вираження 

політичних вимог. Право на протест ґрунтується на праві на свободу вираження 

думок [241]. Оскільки це право не є абсолютним, право на протест може 

регулюватися з урахуванням часу, місця, і трьох параметрів – законості, 

спрямованості на досягнення цілей Міжмериканської конвенції, необхідность у 
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демократичному суспільстві. Будь-які обмеження свободи вираження думок, у 

тому числі обмеження доступу до ЗМІ, не можуть обгрунтовуватися тим, що 

ідеї, які пропагують меншини суперечать з економічним чи іншим інтересам 

держави чи приватних осіб.  

Обов’язок забезпечувати рівність і не дискримінувати меншини закріпила 

Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, 

релігійних і мовних меншин, яка прийнята Генеральною Асамблеєю 18 грудня 

1992 р. [309]. Ідентичні документі ухвалені в рамках інших регіональних 

міжнародних організацій, зокрема Ради Європи, Африканського союзу, 

Організації Американських Держав. Причому окремі організації удосконалили 

такі документи. Наприклад, міжнародна група експертів під егідою Верховного 

комісара ОБСЄ у справах національних меншин розробила і прийняла 

Рекомендації щодо вживання мов меншин у телерадіомовленні [447].  

Ще один аспект проблеми – доступ до мережі Інтернет особливо 

соціально незахищених верств населення. Як зазначено у звіті Спеціального 

доповідача з питань СВП Міжамериканської комісії з прав людини, доступ до 

Інтернету становить важливу передумову ефективного здійснення права на 

СВП. У цьому контексті варто згадати: Спеціальний доповідач ООН з питань 

сприяння та захисту права на свободу поглядів і на вільне їхнє вираження Ф. Ла 

Рю р. констатував, що право людини на Інтернет є одним із кілької важливих 

елементів прояву СВП. У доповіді 2011 р. він назвав такі обов’язки держави у 

цій сфері: 1) співробітництво з приватним сектором для тог, аби Інтернет став 

доступним для усіх ; 2) навчання інтернет-грамотності у школі й поза нею; 

3)підтримка громадських ініціатив і проведення цілеспрямованої діяльності з 

метою, щоб інформація он-лайн була подана у зрозумілий спосіб для усіх 

верств населення, зокрема осіб зі спеціальними потребами та мовних меншин 

[185]. 

У цьому контексі Європейська комісія з прав людини наголошувала: 

свобода передавати інформацію та ідеї, яка є частиною права на свободу 

висловлювань, не може охоплювати необмежене право кожної людини чи 

організації на доступ до ефірного часу на радіо або телебаченні для того, аби 
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висловити свою думку. Попри це, Комісія зазначила, що відмова в ефірному 

часі одній або декільком групам осіб може суперечити ст. 10 (наприклад, під 

час виборів) [259].  

Отже, обов’язок держав забезпечувати створення і підтримку належної 

інформаційної інфраструктури та можливостей користуватися перевагами, які 

надає свобода вираження, у тому числі для окремих вразливих категорій 

населення визнається і універсальними, і регіональними документами у сфері 

захисту прав людини. Саме це стало чи не найосновнішим агрументом 

створення державою так званого громадського (суспільного) 

телерадіомовлення.  

Забезпечення плюралізму інформаційного простору (в тому числі 

розмаїття ЗМІ, вільної конкуренції ідей та співіснування культур). Цей 

обов'язок значно пов'язаний із попереднім. Нормативний зміст його можна 

звести до зобов’язання держави забезпечити вільне поширення радіо і 

телеканалів, створити умови для підтримки плюралізму ідей. У Зауваженні 

загального порядку Комітету з прав людини ООН щодо ст. 19 Пакту вказано, 

що держави повинні приділяти особливу увагу заохоченню незалежності й 

розмаїття ЗМІ, вживати необхідних заходів для укріплення незалежності та 

доступності нових ЗМІ, й забезпечувати незалежність служб громадського 

(суспільного) мовлення [348, п. 14-16]. Проте найповніше ці питання 

регулюються на регіональному рівні. Наприклад, у Декларації принципів про 

свободу вираження в Африці чітко зазначено, що цьому праву людини 

відповідає зобов’язання держави «вживати позитивних заходів з метою 

сприяння різноманітності». Ці заходи як мінімум передбачають: доступність 

для населення різноманітної інформації̈ та ідей; плюралізм доступу до медіа та 

інших засобів комунікацій; сприяння поширенню і захист свободи поглядів у 

Африці, зокрема через ЗМІ й місцевими мовами [215, п. 3]. Те саме стосується 

й інших регіональних організацій. Так, ст. 11 Хартії основних прав 

Європейського Союзу акцентує на обов’язкові «забезпечувати свободу і 

плюралізм медіа» [491]. Багато документів прийнят у рамках Ради Європи та 
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Організації Американських Держав. Та на особливу заслуговує їх практика у 

цій сфері.  

Уперше ЄСПЛ виніс рішення про електронні засоби масової інформації в 

березні 1990 р. у справі «Гроппера Радіо АГ та інших проти Швейцарії» [42]. 

Суд визнав, що заборона від швейцарської влади операторам швейцарської 

кабельної мережі ретранслятувати програми з Італії не порушила гарантованого 

у ст. 10 права цих компаній поширювати інформацію та ідеї незалежно від 

кордонів. На думку Суду, заборона не вийшла за межі свободи, наданої 

національній владі для втручання в здійснення СВП. Адже це було не формою 

цензури, а заходом, вжитим проти компанії, яку швейцарська влада могла 

обґрунтовано вважати швейцарською станцією, що навмисно діє по той бік 

кордону з метою отримати перевагу над телекомунікаційною системою 

Швейцарії. Того ж року ЄСПЛ виніс рішення у справі «Аутронік АГ проти 

Швейцарії», у якому констатував порушення ст. 10, а саме – незаконність 

відмови швейцарської влади приймати за допомогою приватної параболічної 

антени незакодовані телевізійні програми з радянського телекомунікаційного 

супутника [29]. Для обґрунтування цієї позиції Суд зіслався на Європейську 

конвенцію про транскордонне телебачення 1989 р. [326]. Не менш цікавою 

видається справа «Інформаціонсферайн Лентіа та інших проти Австрії», де 

ЄСПЛ розглянув питання про державну монополію на електронні ЗМІ. Суд 

констатував порушення ст. 10, нагадав про принцип плюралізму, гарантом 

якого постає держава, і зазначив, що цей принцип особливо важливий у 

випадку, коли справа стосується електронних ЗМІ, чиї програми охоплюють 

широку аудиторію [47].  

Зауважимо також важливу роль тендерів на розподіл радіочастот, які 

повинні проводитися чесно і не можуть бути засновані лише на економічних 

критеріях, оскільки це суперечать діючим міжнародним угодам, зокрема 

Міжамериканській конвенції прав людини. Спеціальний доповідач Організайії 

Американських Держав щодо свободи вираження рекомендував державам не 

виходити за рамки антимонопольного законодавства, маючи на увазі 
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«попереджувальну політику соціальної інтеграції, яка призводить до зниження 

вже існуючої нерівності у доступі до ЗМІ» [12]. 

Отже, обов’язок забезпечення плюралізму інформаційного простору 

закріплений у низці міжнародних угод і підтверджується практикою 

міжнародних судових органів. 

Надання доступу до певних видів інформації, що є у розпорядженні 

держави. Такий обов’язок прямо передбачений у низці міжнародних договорів. 

Особливе місце зазначене право посідає в Африканській конвенції прав людини 

і народів 1981 р., ст. 9 якої передбачає, що кожна людина має право отримувати 

інформацію. Натомість в інших конвенціях передбачено «…шукати, отримувати 

і поширювати будь-яку інформацію…». Нормативний зміст цього обовязку 

можна звести до зобов’язання держави надавати будь-яку інформацію, якою 

вона володіє ( у виняткових випадках – забезпечити право на доступ у випадку 

інформації яка знаходиться в інших субєктів). До такої інформації належать 

записи у державних органах, незалежно від форми її зберігання, джерел і дати 

реєстрації. До таких органів можна зарахувати інші утворення, коли вони 

виконують державні функції. Окремий аспект розглядуваного права – право 

ЗМІ на доступ до інформації, що стосується державних питань [224]. Додатково 

Комітет ООН з прав людини ввів у його зміст право громадськості (широкого 

кола осіб) отримувати продукцію ЗМІ [191]. Ще одним аспектом цього права є 

можливсть особи перевірити які саме дані особистого характеру зберігаються 

про неї у найрізномантніших базах даних, з якою метою вони зберігаються, хто 

має до них доступ [343]. У випадку виявлення фактів, що не відповідають 

істині, або незаконого збору інформації чи порушень у процесі її опрацювання 

особа може вимагати її видалення [348].  

Причому право на інформацію має свої межі. Його здійснення може бути 

обмежене з тих самих підстав, що й СВП. Застосування жодних інших підстав 

недопустиме. Так, незаконим є позбавлення особи права на інформацію про її 

стан здоров’я у випадку її тюремного ув’язнення [261] чи примусового 

психіатричного лікування [119]. Але, наприклад, відмова з міркувань 

націонаальної безпеки в дозволі на доступ до секретної інформації, яка 
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стосується заявника і зберігається владою [145], і відмова відповідних 

адміністратиивних органів ознайомити позивача із особистою справою, що була 

заведенна на нього владою, під наглядом якої він перебував до досягнення 

повноліття [41] не є порушенням. 

Проте е так давно зявилася тенденція стосовно обов’язку держави 

інформувати населення про питання, що мають важливе суспільне значення 

[423]. Це, скажімо, ненадання владою інформаціії про небезпеку, що пов’язана 

із діяльністю хімічного заводу, та надзвичайні заходи, які передбачаються у 

випадку аварії [43]. Схожа ситуація виникає з інформацією про використання 

природних ресурсів [73].  

Сьогодні простежуються і радикальніші погляди. Так, громадські 

активісти вважаютьприкладами порушення права на доступ до інформації 

недостатнє інформування суспільства про проблеми поширення СНІДу, шкоду 

наркотиків, куріння та вживання алкоголю тощо. Проте такі заяви некоректні, 

оскільки обов’язок держави полягає у наданні інформації особі, яка звертається 

з відповідною заявою, а у випадку з інформацією, що становить суспільний 

інтерес, – надання її у розпорядження ЗМІ та її розмішення на сайтах 

відповідних державних органів для загального доступу.  

Отже, обов’язок держави забеспечити доступ до інформації закріплений у 

низці міжнародних угод і підтверджується практикою міжнародних і 

національних судових та квазісудових органів. 

Обовязок забезпечити захист персональних даних. Розвиток 

інформаційних технологій, передусім Інтернету, та переведення баз даних з 

паперового на цифрові носії спричинило низку нових проблем, до яких 

належить захист персональних даних. І хоча така проблема існує давно, але у 

звя’зку з названими явищами вона набула особливої актуальності.  

Наголосимо, що захист персональних даних виникає на ститку двох прав 

– СВП і права на таємницю приватного та сімейного життя (детально див. п. 

1.3.). Відповідно позитивне зобовязання держави у цій сфері теж необхідно 

відносити до обох. 
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Нормативнео таке права закріплене в ЄКПЛ та МПГПП., і деталізовене 

низкою інших документів. Нормативний зміст зазначеного обов’язку полягає в 

тому, що держава чи інша особа, котрій передані персональні дані, повинна їх 

збирати, зберігати, обробляти, поширювати та використовувати лише з дозволу 

особи або відповідно до чинного законодавства, яке натомість має відповідати 

нормам міжнародного права. Це означає, що держави мають як мінімум такі 

обовязки : 1) ухвалити належні національні закони [56]; 2) заохочувати і всіляко 

підтримувати саморегулювання шляхом прийняття спеціальних правил чи 

кодексів поведінки; 3) формувати ефективні й «розумні» механізми реалізації 

індивідуальних прав [41]; 4) забезпечити недискримінаційне ставлення до 

суб'єктів даних [135]; 5) запровадити ефективну систему санкцій у цій сфері.  

Важливу роль у становленні механізму заисту персональни даних 

відіграла Організація з економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Саме 

в рамках цієї міжнародної оганізації було розроблено основні принципи, які 

лягли в основу сучасної системи захисту персональних даних. До головних 

принципів захисту недоторканності приватного життя і міжнародного обміну 

персональними даними Рада ОЕСР відносить: обмеження обсягу персональних 

даних, які збираються; конкретизацію цілей збору даних; обмеження на 

використання персональних даних та ґарантування їх безпеки; прозорість 

політики і практики держави щодо персональних даних. Саме у рамках ОЕСР 

вперше констатовано, що захист персональних даних є обов’язком держави. 

Отже, аналіз чиних норм міжнародного права та міжнародної практики 

дає змогу однозначно стверджувати про наявність у держав позитивних 

зобовязань щодо захисту персональних даних. 

Обовязок забезпечити доступ до мережі Інтернет. Можливість ввійти в 

Інтернет у 2012 р. була визнана однією з невід‘ємних людських свобод на рівні 

зі свободою слова, що гарантується ст. 19 Загальної декларації прав людини. 

Право на Інтернет закріплено на національному рівні в ряді держав.  

Виокремимо два основні аспекти такого обовязку: 1) не створювати 

перешкод у доступі до мережі Інтернет; 2) забезпечити безперешкодний доступ 

до Інтернет деяких категорій осіб. У першому випадку йдется про те, щоби 
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держава не обмежувала доступ до мережі за допомогою адміністративних 

заходів (наприклад, обмежуючи можливість прокладання кабелів чи 

будівництва базових станцій стільникового зв’язку в окремих регіонах держави, 

в тому числі в місцях компактного проживання національних меншин). 

Наголосимо що, деякі держави взяли на себе зобовязання забезпечити усьому 

населенню доступ до Інтернет (Напр., Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія та 

ін). Однак значно актуалніший другий аспект згаданого обов’язку. Як відомо, 

часто законодавство передбачає певні обмеження стосовно користування тим 

чи іншим правом. За приклад можна навести осіб, що відбувають покарання. У 

практиці міжнародних судових органів було кілька справ з цього питання. 

Особливо багата така практика в ЄСПЛ. Відмома справа – «Клада протии 

Естонії» [136], у якій Суд визнав, що відмова у наданні ув’язненому доступ до 

інтернет-сайтів, котрі містять правову інформацію порушила його право на 

отримання інформації [136]. ЄСПЛ встановив, зокрема, що Договірні Держави 

не брали на себе зобов’язання надавати ув’язненим доступ до Інтернету. Проте 

у випадку, коли держава бажає дозволити доступ ув’язнених (це відбувається, 

скажімо, в Естонії), то бути вказані причини для відмови у доступі до певних 

сайтів. У цій справі причини, через які було обмежено доступ до інтернет-

сайтів, а саме - наслідки для безпеки і витрати, не були достатніми, щоб 

виправдати втручання у його право на отримання інформації. 

Загалом судова практика встановила, що держави мають обов'язок 

забезпечити доступ особи до мережі Інтернет . І хоча такий обов’язок ще 

перебуває на етапі формування , практика ЄСПЛ, інших судових органів дає 

змогу чітко виокремити принаймні декілька аспектів цього зобов’язання 

держав.  

Обов’язок забезпечити «право на забуття». Таке зобовязання 

державналежить до дискусійних. Його нормативний зміст можна звести до 

обовязку держави забезпечити неможливість доступу до інформації, яка 

поширена з порушенням права на СВП чи таємниці приватного життя, 

наприклад, містить неправдиву інформацію чи занадто багато приватних даних. 

Вважається, що «право на забуття» уперше визначив Суд Справедливості 
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Європейського Союзу в 2014 р. у справі «Google Spain SL, Google Inc. v Agencia 

Española de Protección de Datos, Mario Costeja González» [112]. Нормативною 

підставою для звернення у Суд була Директива 95/46/ЄС [91]. Вона, з-поміж 

іншого, передбачила, що особа має право подати до оператора пошукової 

системи мережі Інтернет заяви про видалення або зміну посилань на певні 

інтернет-сторінки, які містяться у списку результатів пошуку, що з’являється 

після введення імені такої особи у пошуковому рядку. Відтоді «право на 

забуття» діє на території 28 країн Європейського Союзу, а також в Ісландії, 

Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. З іншого, досить багато 

транснаціональних корпорацій, передусім Amazon та Google виступають проти 

цього [299].  

Проте навіть у державах, в яких це право не визначене в законі, його 

застосовують суди [81]. Для прикладу, національні суди нерідко встановлюють 

обов’язок ЗМІ вилучити неправдиву інформацію зі свого сайта. у такому 

випадку, «право на забуття» зводится до зовсім іншого аспекту, але, по сутті, 

мало чим відрізняється. 

Підсумовуючи зауважимо, що сьогодні зобов’язання держави забезпечити 

«право на забуття» перебуває на стадії формування і застосовується лише у 

кількох десятках держав. Однак у близькому майбутньому воно, на наш погляд, 

буде розширено і поступово охопить інші країни.  

 

Висновки до Розділу 2 

1. У міжнародному праві відсутній єдиний підхід до розуміння змісту і 

сутності СВП. Це зумовлено, з-поміж іншого, фактом, що така свобода суттєво 

еволіціонує разом із розвитком засобів комунікації. Попри це, аналіз основних 

підходів до визначення змісту зазначеного поняття дозволя є прийти додає 

змогу дійти висновку: їх необхідно розкривати через зміст правовідносин, отже, 

головними об’єктами розглядуваного права є думки, ідеї та погляди, тобто 

свобода дотримуватися поглядів; свобода вільно виражати свої погляди, 

свобода преси й інших ЗМІ; свобода інформації; свобода від втручання у сферу 

поширення думок. Відповідно їх субєктами є фізичні та юридичні особи, 
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держави й міжнародні установи. Причому зміст правовідносин становлять 

права: безперешкодно дотримуватися своїх переконань, думок і поглядів; 

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

власні 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 та / або письмовій 

формі, зокрема право утриматися від спілкування; права на вільний обирати 

мову спілкування; вільно збирати, отримувати і поширювати інформацію та ідеї 

будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів; повністю і 

об'єктивно інформування стосовно фактів і обставин, які створюють загрозу 

для життя і здоров'я людей або іншим чином безпосередньо торкаються права, 

свобод і обов'язків людини та громадянина; максимально вільно обмінюватися і 

зіставляти ідеї, знання, погляди; брати участь у виробленні інформації; 

спростовувати неправдиві або перекручені повідомлення і захищатися від 

шкоди, завданої такими повідомленнями; права на індивідуально і колективно 

звертатися до державних органів та органів місцевого самоврядування; 

свобідно займатися художньої творчістю.  

2. Сучасне міжнародне право передбачає низку правомірних обмежень 

СВП, встановлюючи вичерпний перелік таких підстав. Воно визначає також 

критерії, яким повинні відповідати такі підстави, тобто, вони повинні бути 

законними, необхідними, здійснюватися з метою, яка передбачена нормами 

міжнародного права. Усі критерії обмеження свободи вираження думки можна 

розподілити на два види залежно від інтересу на захист якого вони спрямовані, 

– 1) на охорону публічного інтересу (для охорони державної безпеки, 

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

приватного інтересу (для поважання прав і репутації інших осіб). Наголосимо 

також, що норми міжнародного права встановлюють низку абсолютних 

обмежень цього права – пропаганда війни, національної, расової чи релігійної 

ненависті. 

3. Держави є носіями низки позитивних обовязків, зі забезпечення СВП, 

хоча жоден існуючий міжнародно-правовий акт не передбачає вичерпного 
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переліку таких обовязків. Однак аналіз правозастосувальної практики 

міжнародних організацій, передусім їх судових та квазісудових органів, дає 

змогу стверджувати, що основними позитивними обов’язками держав у сфері 

забезпечення СВП слід вважати наступні: 1) захист і охорона свободи 

вираження у горизонтальних (від втручання приватних осіб) і вертикальних (від 

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

діяльності журналістів і ЗМІ (зокрема 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 (розмаїття ЗМІ, вільна конкуренція ідей та 

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

розпорядженні держави; 6) ґарантування захисту персональних даних; 7) 

забезпечення доступу до мережі Інтернет; 8) забезпечення «право на забуття». І 

хоча сьогодні такий перелік можна вважати вичерпним, на нашу думку, він 

збільшуватиметься разом із розширенням змісту СВП. 
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Розділ 3 ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВА НА 

СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ 

Аналіз СВП буде неповним без детального розгляду інституційного 

механізму, що забезпечує реалізацію цієї свободи. Зважаючи на обмежений 

обсяг роботи, ми зосередимо увагу лише на універсальному рівні такого 

механізму й основних регіональних системах, оскільки видається, що саме їх 

практика є ключовою для досліджуваної теми. 

 

3.1. Правове регулювання свободи вираження поглядів на 

універсальному рівні 

Існуюча універсальна система міжнародного захисту прав і основних 

свобод людини функціонує у рамках ООН, хоча формально значна частина 

органів у сфері прав людини створенні поза межами цієї системи. Дана система 

склалася після Другої світової війни, але окремі механізми почали 

зароджуватися ще у міжвоєнний період. Наприклад, Конвенція про рабство 

1926 р. передбачала, що спори, які виникають між високими договірними 

сторонами щодо застосування її положень, могли передаватися на вирішення 

Постійної палати міжнародного правосуддя [370]. Тобто Палата практично 

стала одним із елементів інституційного механізму захисту прав людини. Крім 

того, в межах Ліги Націй діяла система захисту прав національних меншин 

[359]. Зазначені механізми були недосконалими, однак саме досвід їх 

застосування дав змогу вибудувати існуючу систему захисту прав людини, у 

тому числі й СВП. І лише масові порушення прав людини, вчинені у 

міжвоєнний період, особливо під час Другої світової війни, привели до 

розуміння необхідності створення універсального механізму захисту прав 

людини. Та держави не були готові відмовитися від свого суверенітету в 

зазначеній сфері, можливо, саме тому серед головних органів ООН не існувало 

жодного, який би безпосередньо займався захистом прав людини. Це з одного 

боку, з іншого – про важливість такого питання у діяльності ООН засвідчує 

факт, що у Статуті організації термін «права людини» згадується аж 7 разів. 

Отже, безсумнівно, захист прав людини належить до головних цілей і становить 
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керівний принцип у роботі ООН. Особливо важливим є положення, передбачене 

у Преамбулі Статуту ООН, де метою організації визначено «утвердити віру в 

основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, в 

рівноправність чоловіків і жінок». У ст. 55 також закріплено «завдання сприяти 

всезагальній повазі та дотриманню прав людини й основних свобод для всіх, 

незалежно від раси, статі, мови і релігії» [435].  

І хоча в Статуті ООН не було передбачено жодного спеціалізованого 

органу такого типу, але у процесі функціонування цієї організації міжнародна 

спільнота сформувала низку органів, які безпосередньо займаються питаннями 

захисту прав людини. Причому в науці міжнародного права виокремлюють два 

основні види інституційних механізмів захисту прав людини – конвенційні, або 

договірні механізми захисту прав людини й інституційні, або статутні 

механізми захисту прав людини [452]. Обидва тісно пов’язані, й це 

позначається, зокрема, на прикладі функціонування органів зі захисту права на 

СВП. Такі погляди можуть бути створені як на підставі універсальних 

міжнародно-правових актів з прав людини, так і на засадах внутрішнього права 

міжнародних організацій. причому і перші, й другі функціонують з метою 

контролю за їх дотриманням і виконанням згаданих універсальних міжнародно-

правових актів з прав людини. Тобто у рамках універсального механізму існує 

кілька систем органів захисту прав людини, що взаємопов’язані, але не 

становлять однієї цілісної системи. 

Розвиток універсальних механізмів захисту прав людини істотно 

активізувався на початку 90-х років ХХ ст., після закінчення холодної війни. У 

підсумковому документі Всесвітньої конференції з прав людини 1993 р. (вона 

відбулася у Відні, й у ній взяли участь представники 170 держав), тобто в 

Декларації [291] і Програмі дій [289], які були прийняті нею,підтверджено тезу, 

що заохочення і захист права людини може бути предметом законної 

стурбованості світової спільноти. Декларація закликає міжнародну спільноту 

вжити всіх можливих заходів з метою зміцнення координації ООН у 

правозахисній сфері. Крім того, висунуто низку цікавих пропозицій, реалізація 

однієї з яких сприяла створенню нового органу – Управління Верховного 
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комісара ООН з прав людини. Йому було надано широкі повноваження зі 

заохочення та захисту прав людини, сприяння державам у їх здійсненні, 

координації правозахисної діяльності у рамках ООН та запобіганню порушень 

прав людини. Саме цей орган сьогодні належить до ключових в інституційному 

механізмі захисту прав людини в ООН.  

Кардинально вплинула на універсальну систему міжнародного захисту 

прав людини реформа правозахисного напряму діяльності ООН. У процесі цієї 

реформи було, зокрема, реформовано Комісію з прав людини, яку замінила Рада 

ООН з прав людини, та створено принципово новий контрольний механізм – 

Універсальний періодичний огляд. 

Отже, можемо констатувати, що універсальна система захисту прав 

людини набула розгалуженого і складного характеру. До неї зараховують: 1) 

статутні органи ООН; 2) органи, що працюють у рамках певних спеціалізованих 

установ ООН; 3) договірні (конвенційні) органи з прав людини. 

До статутних органів ООН, які безпосередньо займаються питаннями 

захисту прав людини, сайт ООН зараховує чотири основні органи: Раду з прав 

людини; Комісію з прав людини (припинила роботу); Консультативний комітет 

Ради з прав людини; Підкомісію щодо заохочення і захисту прав людини [469]. 

Такий підхід, безперечно, обмежений, адже і де-юре, і де-факто на процес 

захисту прав людини значно впливають майже всі головні органи ООН – 

Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна рада, Рада з опіки 

та Міжнародний суд ООН (МС ОНН). У рамках кожного з цих органів (за 

винятком МС ОНН) були створені різноманітні допоміжні органи, до 

компетенції яких входило питання захисту прав і свобод людини. Зазначимо 

також, що у рамках ООН створено низку спеціалізованих органів, головне 

завдання яких – захист прав людини.  

Розглянемо кожен орган докладніше.  

Генеральна Асамблея є головним органом ООН. Він працює у пленарному 

режимі, складається із представників усіх держав-членів організації. Цей орган 

має дорадчі й рекомендаційні повноваження відповідно до ст. 10 – 13 Статуту 

ООН. Однак якщо резолюції приймаються більшістю голосів, то вони 
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савідчують одноманітну практику держав, а це у перспективі може призвести 

до формування звичаєвих норм. Окрім того, такі рішення значно впливають на 

прогресивний розвиток міжнародного права [398, c. 107]. 

Генеральна Асамблея постає своєрідним форумом, де обговорюються 

найважливіші питання, які стосуються міжнародного миру, безпеки та 

співробітництва. Часто у переліку таких питань були ті, що стосуються захисту 

прав людини, зокрема, права на СВП. Зазвичай такі питання виносять на 

порядок денний Третього комітету (соціальні, гуманітарні питання і питання 

культури), рідше – Шостого комітету (з правових питань).  

Нерідко Генеральна Асамблея розглядає питання та приймає документи, 

що стосуються СВП. Їх умовно можна розподілити на кілька груп, які 

стосуються:  

1. безпосердньо СВП у найрізноманітніших аспектах. До таких, 

наприклад можна зарахувати резолюції A/RES/68/170 від 18 грудня 2013 р. 

«Про свободу релігії і переконань» [456]; A/36/6 від 25 листопада 1981 р. 

«Декларацію про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі 

релігії або переконань» [308]. Цікаво, що СВП часто розглядається через 

призму свободи релігії чи свободи мирних зібрань.  

2. Засудження окремих протиправних діянь або практик [284] (нацизму 

[283], апартеїду та ін.). Безсумнівно, такі практики, з-поміж іншого, посягають 

на СВП. 

3. Боротьбу зі зловживанням правом на СВП. Найяскравішими є ті, що 

стосуються боротьби зі таким явищем, як «дифамація релігії» [282]. Але сюди ж 

можна зарахувати розпалювання міжнаціональної чи міжконфесійної 

ворожнечі, заклики вчинити геноцид, заклики до проведення агресивної війни 

тощо. Ця група тісно пов’язана з попередньою. 

4. Визначення статусу окремих категорій осіб. Такі документи стосуються 

прав і свобод окремих категорій осіб, у тому числі журналістів, правозахисників 

та ін. [440]. У названих документах питання СВП розглядається побічно. 

5. Ситуації, що склалася в сфері захисту прав людини в окремих 

державах. Зазвичай ідеться про ситуації, коли вчиняються масові порушення 
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прав і свобод людини, зокрема СВП. Так, упродовж 2012 – 2013 р.р. в 

Генеральна Асамблея прийняла низку резолюцій, висловивши занепокоєння 

щодо ситуації з дотриманням прав людини у КНДР [427], М’янмі [428], Ірані 

[426], Сирії [429] та інших державах.  

6. Регулювання певних аспектів суспільної діяльності – преси, радіо, 

телебачення, Інтернету та ін. [462]. 

Важлива роль Генеральної Асамблеї у сфері захисту прав людини 

вивляється і в тому, що кожен зі зазначених органів системи ООН звітує перед 

нею про свою діяльність. Такі звіти дають змогу Генеральній Асамблеї звертати 

увагу на проблемні аспекти в їх роботі, зокрема у тих, які стосуються 

забезпечення прав людини, у тому числі СВП.  

У Раді Безпеки, Раді з опіки і Міжнародному суді, то питання щодо 

захисту СВП у їх практиці безпосередньо не виникали. Окремі аспекти цього 

права були чи можуть бути предметом розгляду в процесі аналізу інших справ. 

Наприклад, Рада Безпеки ООН у кількох резолюціях констатувала грубі 

порушення прав людини, вчинені в Іраці [231; 232; 233], Демократичній 

республіці Конго [229; 230] та інших державах. У таких умовах порушувалася 

велика кількість прав особи, зокрема і право на СВП. Щодо Міжнародного суду, 

то як приклад побічного регулювання права на СВП можна навести 

консультативний висновок «Про застереження до Конвенції стосовно 

запобігання геноциду і покарання за нього» від 28 травня 1958 р. [3]. У ньому 

Міжнародний суд акцентував увагу на недопустимості застережень до 

Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 р. 

[364]. Отже держави були зобов’язані боротися зі закликами до вчинення 

подібних дій, тобто змінити своє законодавство у частині СВП.  

Зовсім по-іншому виглядає ситуація із ЕКОСОР. Цей орган як один із 

основних органів ООН координує всі питання організації в економічній та 

соціальній сферах, у тому числі щодо захисту прав людини. Відповідно до ст. 62 

Статуту ООН, названий орган уповноважений робити рекомендації з метою 

поваги та заохочення прав людини, підготовки і подання Генеральній Асамблеї 
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проектів статей і резолюцій з цих питань. Саме ЕКОСОР уповноважений 

підтримувати зв’язки зі спеціалізованими установами ООН тощо (ст. 63-70).  

Тривалий час практично вся діяльність ЕКОСОР зводилася до контролю 

за спеціалізованими правозахисними органами – Комісією з прав людини та 

Комісією зі статусу жінок. Згодом цей механізм був розширений і тепер 

охоплює весь правозахисний механізм у рамках ООН.  

Саме на ньому ми сконцентруємо основну увагу. 

Безсумнівно, першим в історичному сенсі спеціалізованим органом такого 

типу стала Комісія з прав людини, сформована 10 грудня 1946 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН від 16 листопада 1946 р. на основі ст. 68 Статуту 

ООН. Вона була зобов’язана надавати допомогу ЕКОСОР у процесі виконанню 

нею завдань зі захисту прав людини [398, c. 109]. 

У 1947 р. єдина функція Комісії з прав людини полягала у створенні 

проекту документа про захист прав людини (він згодом став відомим як 

Загальна декларація прав людини). Це завдання було виконано упродовж року, і 

Декларацію прийняла Генеральною Асамблея 10 грудня 1948 р. Фактично за 20 

років – від 1947 до 1966 р.р. Комісія зосередила зусилля на розробці низки 

стандартів у сфері забезпечення прав людини. Використовуючи Загальну 

декларацію за основу, Комісія приступила до формування значного зводу норм 

міжнародного права у галузі прав людини, що сприяло прийняттю Генеральною 

Асамблеєю у 1966 р. двох документів – Міжнародного пакту про громадянські 

та політичні права і Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні 

права. Ці документи разом зі Загальною декларацією прав людини 1948 р. 

склали Міжнародний білль про права людини.  

Нормотворчий характер зазначеного періоду ілюструється у заяві, 

прийнятій Комісією ще у 1947 р. (схвалені згодом ЕКОСОР), де Комісія 

визнала, що вона не має компетенції для розгляду будь-яких скарг про 

порушення прав людини. Однак у 1967 р. ситуація суттєво змінилася, і 

ЕКОСОР діючи з ініціативи Генеральної Асамблеї прийняла Резолюцію 1235 

(XLII) [94], суттєво розширивши повноваження Комісії, щоб остання мала 

змогу боротися з порушеннями прав людини. Відтоді Комісія започаткувала 
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низку механізмів і процедур, які були покликані створити ефективний механізм 

забезпечення прав людини та боротися з усіма випадками їх порушення. До 

таких механізмів належать доповіді двох видів – за країнами та тематичні (з 

використанням спеціальних доповідачів та робочих груп) [272]. За час 

існування Комісія (згодом – Рада з прав людини – її правонаступниця) заслухала 

14 доповідей стосовно порушень прав людини, учинених в окремих державах, і 

41 тематичну доповідь (станом на 1 квітня 2015 р.) [466]. Додатково ЄКОСОР у 

1970 р. прийняла Резолюцію 1503 (XLVIII) про процедуру розгляду 

повідомлень щодо порушення прав людини у рамках Комісії та Підкомісії з 

заохочення і захисту прав людини [402, c. 21-23], яка теж діяла у рамках Комісії 

з 1947 р. Ці інструменти використовувалися для контролю за дотриманням 

державами міжнародно-правових зобов’язань у сфері прав людини, а також для 

розслідування грубих чи масових порушень прав людини.  

Проте у 90-х роках ХХ ст. перед Комісією постали нові виклики, зокрема 

стосовно реформування національних правозахисних систем, що спричинило 

залучення значної кількості експертів Комісії до роботи в окремих державах. 

Отже, консультативні послуги і технічна допомога для подолання перешкод на 

шляху ефективного здійснення прав людини стали відігравати чи не 

найважливішу роль у діяльності Комісії. Водночас зазначимо, що у цей період 

Комісія акцентувала на заохоченні економічних, соціальних і культурних прав, у 

тому числі права на розвиток і права на достатній життєвий рівень, хоча до 

цього вона фактично концентрувалася майже виключно на політичних і 

громадянських правах. Підвищена увага приділяється також захисту прав 

уразливих груп, зокрема меншин і корінних народів, захисту прав дітей і жінок, 

викоріненню насильства над жінками.  

Проте Комісія постійно зазнавала критики з боку міжнародної спільноти. 

Причин для цього існувало багато, але найчастіше згадувалося, що у роботі 

Комісії беруть участь держави, які систематично і грубо порушують права 

людини (Зімбабве, Китай, Саудівська Аравія, СРСР). Окрім того, практика 

цього органу все більше політизувалася і загалом мала вибірковий характер, у 

жодний спосіб не відображаючи ситуації у світі у сфері захисту прав людини. 
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Перелічені факти стали причиною необхідності серйознішого її реформування, 

що і було зроблено у 2006 р. шляхом заміни Комісії Радою з прав людини. 

Рада з прав людини є міжурядовим органом, який діє у системі ООН й 

відповідає за сприяння загальній повазі та захисту всіх прав людини у всьому 

світі, за розгляд ситуацій, пов'язаних з порушенням прав людини, а також 

підготовку відповідних рекомендацій з метою запобігання останнім. До 

компетенції Ради належить обговорення всіх тематичних питань і ситуацій у 

сфері прав людини, що потребують її уваги. Засідання Ради з прав людини 

відбуваються у представництві ООН у Женеві. 

До складу Ради входять 47 держав – членів ООН, яких обирає Генеральна 

Асамблея.  

Раду сформовано на підставі Резолюції 60/251 Генеральної Асамблеї ООН 

15 березня 2006 р. [461], коли Комісію перетворили на Раду ООН з прав 

людини, яка покликана вирішувати проблеми захисту прав людини загалом у 

світі, й окремо в державах [264, с. 71]. Її перша сесія відбулася з 19 до 30 червня 

2006 р. [468]. Через рік після першого засідання, Рада з прав людини прийняла 

«Пакет рішень для визначення своєї роботи і встановлення процедур та 

механізмів» [445]. Документ визначив низку процедурних моментів діяльності 

Ради. Саме цією Резолюцією створено три основні механізми, що використовє 

Рада:  

1. Універсальний періодичний огляд, у рамках якого оцінюються ситуації 

у сфері прав людини в кожній з держав – членів ООН. 

 2. Консультативний комітет – «аналітичний центр» Ради, що надає їй 

експертні висновки і проводить консультації з тематичних питань у сфері 

сприяння дотриманню прав людини.  

3. Процедура подання та розгляду скарг, яка дає змогу приватним особам і 

організаціям довести до відома Ради факти про порушення прав людини. 

Рада з прав людини також працює зі Спеціальними процедурами ООН, 

створеними раніше Комісією з прав людини і тепер прийнятими Радою. 

Спеціальні процедури складаються зі спеціальних доповідачів, спеціальних 

представників, незалежних експертів і робочих груп, які здійснюють 



147 
 

моніторинг, проводять дослідження, консультації та представляють відкриті 

звіти з тематичних питань, що стосуються дотримання прав людини у 

конкретних країнах. Серед названих органів значну роль відіграє Спеціальний 

доповідача з питань заохочення і захисту права на СВП (Special Rapporteur 

on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression). 

Це незалежний експерт, призначений Радою з прав людини (до її створення – 

Комісією) з метою вивчити і доповісти про ситуацію у певній країні чи для 

захисту певного права. Спеціальні доповідачі не є співробітниками ООН і 

працюють на громадських засадах.  

Спеціальний доповідач з питань заохочення і захисту права на СВП 

вперше був призначений у 1993 р. Комісією ООН з прав людини. Після заміни 

Комісії Рада з прав людини вирішила продовжити мандат. Резолюцією 7/36 

березня 2008 р. мандат був продовжений у березні 2011 р. на додатковий період 

– три роки (резолюція 16 HRC / 4), і в березні 2014 р. знову – три роки. Мандат 

спеціального доповідача охоплює такі повноваження (відповідно до резолюції 

7/36): 1) збирати всю необхідну інформацію про факти, де б вони не трапилися, 

пов'язаних із порушенням права на свободу переконань та їх вираження, про 

дискримінації, погрози або застосування насильства, утиски, переслідування чи 

залякування осіб, які прагнуть здійснювати або заохочувати здійснення права на 

свободу думок та їх вираження, зокрема, щодо журналістів й інших фахівців у 

сфері інформації; 2) робити запити, отримувати відповіді й реагувати на 

достовірну та надійну інформацію від урядів, неурядових організацій і будь-

яких інших осіб, що володіють спеціальними знаннями про такі випадки; 

3) подавати рекомендації та пропозиції про шляхи й засоби ефективнішого 

заохочення і захисту права на свободу думок, їх вільне вираження у всіх його 

проявах; 4) надавати допомогу або консультативні послуги за технічного 

сприяння Управління Верховного комісара ООН з прав людини для кращого 

просування і захисту право на свободу думок та їх вираження. 

У процесі діяльності Спеціальний доповідач може використовувати такі 

методи: а) передавати термінові звернення і листи зі зазначенням 

передбачуваних порушень державам – членам про нібито порушення права на 
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свободу думок та їх вираження; б) здійснювати поїздки з метою установлення 

фактів; 3) подавати щорічні доповіді про діяльність, яка належить до мандата 

Генеральної Асамблеї.  

Спеціальний доповідач представив 28 доповідей, (останню 11 травня 2016 

р.). У них розглядаються питання про загальний стан захисту СВП, а кілька 

доповідей, стосувалися окремих аспектів згадуваного права. Спеціальні 

доповіді розглядали питання:  захисту джерел і інформаторів [203]; прав 

людини щодо використання шифрування й анонімності для здійснення права на 

свободу думки та її вираження в епоху цифрових технологій [206]; права 

дитини на СВП [206];  права на свободу слова у контексті виборів [206]; права 

на доступ до інформації [202]; права на СВП у контексті розпалювання 

ненависті й підбурювання до ненависті [199]; захисту журналістів і свободи 

засобів масової інформації [208]; права на свободу думок та їх вираження, 

здійснюваного через Інтернет [200];  ключових тенденцій і викликів права усіх 

осіб шукати, отримувати і поширювати інформацію та будь-які ідеї через 

Інтернет [204]; обмеження права на СВП, гарантування безпеки та захисту 

журналістів і працівників ЗМІ у зонах конфліктів, а також права на доступ до 

інформації в умовах крайньої бідності [205]; доступу до інформації, безпеки й 

захисту журналістів, працівників ЗМІ, правових обмежень на свободу 

вираження думок і свободу думок та їх вираження й реалізації інших прав 

людини [209]; управління Інтернетом і цифровою демократією, 

декриміналізації злочинів у формі дифамації, а також безпеки і захисту 

працівників засобів масової інформації [198]. 

Ще один орган, про який часто згадують у контексті захисту прав людини 

в рамках ООН, – Управління Верховного комісара ООН з прав людини 

(УВКПЛ). Воно, на відміну від інших згаданих органів, що є головними 

органами ООН або ж працюють у рамках ЕКОСОР, функціонує у рамках 

Секретаріату цієї організації. 

Як уже згадувалось, посада Верховного комісара ООН з прав людини та 

Управління, що він очолює було створено за підсумками Віденської конференції 

з прав людини 1993 р. на підставі Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 
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48/141А [290]. Мандат УВКПЛ містить такі положення: заохочувати й захищати 

ефективне здійснення кожною людиною всіх громадянських, культурних, 

економічних, політичних і соціальних прав; виконувати завдання, доручені 

йому компетентними органами системи Організації Об'єднаних Націй у царині 

прав людини, подавати їм рекомендації з метою сприяння ефективному 

заохоченню й захистові усіх прав людини. Отже, мандат охоплює такі сфери, як 

запобігання порушенням прав людини, забезпечення дотримання прав людини, 

заохочення міжнародного співробітництва у галузі захисту прав людини, 

координування діяльності ООН, пов'язаної з правами людини, зміцнення і 

просування системи ООН у сфері прав людини. Крім цього, УВКПЛ працює 

над тим, щоби тематика прав людини була відображена у всіх програмах ООН 

[375]. 

Іншу групу органів і механізмів становлять спеціалізовані установи 

ООН. Як відомо, захист прав людини не є основним завданням жодної 

спеціалізованої установи. Попри це, більшість з них у той чи інший спосіб 

побічно регулюють окремі аспекти прав людини, у тому числі СВП. Видається, 

що найбільше це стосується Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

Міжнародної організації праці, ЮНЕСКО, Всесвітнього поштового союзу та ін. 

Однак, їх діяльність у цій сфері незначна і, по суті, зводиться до імплементації 

положень договорів у сфері прав людини під час розробки та реалізації актів 

цих організацій. За приклад можна навести низку резолюцій Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, де з-поміж іншого, згадується право пацієнта 

отримати повну та вичерпну інформацію про лікування, доступні методи й 

можливі негативні наслідки такого лікування чи право відмовитися від нього. 

Схожі положення містяться у резолюціях Всесвітнього поштового союзу, 

передбачаючи, зокрема, захист персональних даних під час надання 

міжнародних почтових послуг. Зважаючи на обмежений характер їх діяльності у 

цій сфері, ми не будемо детально аналізувати їх діяльність. 

Найефективнішими серед універсальних механізмів є договірні 

(конвенційні) органи з прав людини. Їх особливість полягає в тому, що вони 

створені не в рамках певної організації, а на підставі окремих договорів. До 
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органів, такого типу зазвичай зараховують: Комітет з прав людини; Комітет 

проти тортур; Комітет з економічних, соціальних і культурних прав; Комітет з 

ліквідації дискримінації щодо жінок; Комітет з ліквідації расової дискримінації; 

Комітет із захисту прав усіх трудящих – мігрантів і членів їх сімей; Комітет з 

прав дитини [469]. Кожен з перелічених органів має відношення до 

регулювання СВП, але безперечно, основну роль у цьому процесі відіграє 

Комітет з прав людини. Як справедливо відзначає Дж. Донеллі, повноваження 

певних важливих правозахисних установ випливають не зі Статуту ООН, а з 

багатосторонніх угод щодо прав людини. Перше місце серед таких органів 

посідає Комітет з прав людини [316]. Підставою його діяльності є Міжнародний 

пакт про громадянські та політичні права 1966 р. Комітет з прав людини був 

утворений 23 березня 1976 р. унаслідок набуття чинності МПГПП. Перше 

засідання відбулося 20 вересня 1976 р. [234].  

МПГПП передбачає, що Комітет складається з 18 експертів, які працюють 

особисто і є громадянами держав – учасниць Пакту. Причому використовується 

регіональний підхід. Наприклад, до 1996 p. Західна Європа і Північна Америка 

делегували до Комітету шість своїх представників, Латинська Америка та 

Карибський регіон – п’ять, Азія – три, Африка – два, Східна Європа й Ізраїль – 

по одному. Проте у зв'язку з політичними змінами у світі й з урахуванням стан 

прав людини у різних регіонах світу, в 1996 p. система представництва у 

Комітеті змінилася: Західна Європа та Північна Америка делегували шість 

представників, Африка – п’ять, Латинська Америка та Карибський регіон – три, 

Азія – два, Східна Європа й Ізраїль – по одному.  

Членів обирають таємним голосуванням під час наради держа – учасниць 

МПГПП. До виборів допускаються кандидати, висунуті державами– 

учасницями МПГПП, яким притаманні високі моральні якості та визнана 

компетентність у галузі прав людини. До уваги при цьому береться корисність 

участі в Комітеті кількох осіб, що мають юридичний досвід. 

Термін повноважень членів Комітету – чотири роки з можливістю 

переобрання. Раз на два роки переобирається половина експертів. У випадку 

дострокового припинення повноважень будь – кого з експертів (наприклад, у 
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зв'язку зі смертю або відходом у відставку) нового експерта на термін, який 

залишився обирають на загальних підставах.  

Взаємозв’язок Комітету зі системою ООН простежуєть передусім у тому, 

що організаційно-технічне забезпечення діяльності органу здійснює 

Секретаріат ООН. Генеральний секретар ООН надає необхідний персонал і 

матеріальні засоби для ефективного виконання функцій Комітету відповідно до 

ст. 36 МПГПП. На практиці таке обслуговування здійснює Управління 

Верховного комісара ООН з прав людини. Крім того, раз на рік Комітет подає 

Генеральній Асамблеї через ЕКОСОР доповідь про свою роботу.  

Комітет має право контролювати дотримання положень МПГПП шляхом 

розглядів:1) доповідей держав – учасниць про прийняті ними заходи для 

реалізації положень МПГПП; 2) скарг держав – учасниць про порушення 

положень МПГПП; 3) скарг індивідів про порушення державою – учасницею 

прав, закріплених у МПГПП. 

Розгляд доповідей держав. Як наголошував Б. Манов, розгляд доповідей 

становить основний метод у механізмі сприяння реалізації МПГПП [381]. Цей 

погляд загалом підтримали й інші вчені [101, c. 142; 262, c. 195; 402, c.61; 459, c. 

227]. Причому А.Зубарева зазначає, що науковці, які досліджують діяльність 

Комітету ООН з прав людини, акцентують на складності й делікатності цього 

елементу його моніторингового механізму [350, c. 227].  

Доповіді держав умовно можна розподілити на три види – початкові, 

періодичні й додаткові. Початкові подають держави упродовж року з моменту 

набрання чинності для них Пакту. На відміну від початкових, періодичні 

доповіді подаються періодично. Відповідно до пп.2 п. 66 Правил процедури, 

Комітет самостійно визначає періодичність подання доповідей. На 13-й сесії 

Комітет прийняв рішення, згідно з яким такі доповіді держави повинні 

подавати на його розгляд кожні п’ять років, починаючи з моменту розгляду 

попередньої доповіді [437]. Однак існує велика ймовірність, що цей період буде 

зменшено до трьох років, оскільки існуючий п’ятирічний період встановлено у 

зв’язку зі значною завантаженістю названого органу [381, c.90].  
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Третій вид – додаткові доповіді – уперше використано в 1992 р. Тоді 

Комітет попросив державу надати йому додаткові відомості з окремих питань. 

Запит стосовно подання такої доповіді може бути скерований у будь-який час, 

коли Комітет вважатиме це за потрібне. Причому у запиті зазначається бажаний 

термін надання доповіді, а також бажану форму та зміст останньої. Однак 

найчастіше держави, працюючи над доповідями використовують Керівні 

принципи щодо форми і змісту періодичної доповіді [113], ухвалені Комітетом 

ще 27 липня 1981 р. 

Комітет за результатами доповіді може надсилати загальні зауваження, де 

встановлюватиме основні напрями, яким держава повинна приділити особливу 

увагу.  

Дослідник Н. Фаяд, проаналізувавши відповідну практику Комітету, 

стверджує, що цей орган у процесі підготовки зауважень керується певними 

міркуваннями. Так, ці зауваження повинні: сприяти співпраці між державами– 

учасницями МПГПП щодо його виконання; відображати досвід Комітету, 

накопичений у процесі розгляду таких доповідей; допомагати державам у 

питаннях, пов’язаних із підготовкою доповіді; стимулювати держави і 

міжнародні організації у сфері захисту прав людини [482, c. 92]. 

Як передбачає Пакт, Комітет може надсилати доповіді державам, разом зі 

загальними зауваженнями, висловленими щодо них ЕКОСОР. Держави також 

можуть надсилати власні міркування Комітету стосовно загальних зауважень. 

Додатково держави зобов’язані у встановлені строки давати відповіді про ті 

першочергові питання, на які звернув особливу увагу Комітет у своїх 

зауваженнях.  

Серед питань, що має розкрити держава у доповіді, – стан виконання ст. 

19 МПГПП. Часто Комітет у зауваженнях констатує порушення цієї свободи 

державами. За приклад можна навести Японію [341], стосовно якої установлено 

порушення права на збір інформації. У зауваженні до Азербайджану [329] 

Комітет констатував, порушення права на доступ до інформації і заявив, що 

відсутність правових актів, які передбачають процедуру доступу до інформації, 

не повинно бути перешкодою для її отримання особою. У кількох заключних 
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доповідях Комітет стверджував, що держави повинні вживати усіх необхідних 

заходів з метою захисту прав журналістів [330; 334; 338], правозахисників [333; 

336; 337; 339], судів і адвокатів [333; 336; 337; 339], а в випадку посягання на 

них належно провести розслідувати такі випадки [331; 332]. У зауваженнях 

стосовно України Комітет зазначає недопустимість установлення непрямих 

переваг чи обмежень для роботи ЗМІ зокрема під час розподілу частот [340]. 

Ідентичне зауваження існує щодо Кувейту [335]. 

Вагомою процедурою, яку використовує Комітет є розгляд 

міждержавних скарг. Ця процедура, однак, не обов’язкова, тобто потребує 

попередньої згоди держави на участь у ній. Відповідно до ст. 41 МПГПП, 

держава, що бере участь у цьому Пакті, може будь-коли заявити, про визнання 

компетенції Комітету отримувати і розглядати повідомлення стосовно того, що 

якась держава-учасниця стверджує, про невиконання іншою державою-

учасницею своїх зобов'язань за цим Пактом. Повідомлення, передбачені цією 

статтею, можуть прийматися і розглядатися лише у тому випадку, коли їх 

подала держава-учасниця, що зробила заяву про визнання для себе компетенції 

цього Комітету. Комітет не приймає жодних повідомлень, коли вони 

стосуються держави-учасниці МПГПП, яка не зробила такої заяви. Положення 

набуло чинності з 28 березня 1979 р. – тоді десять держав зробили такі заяви. 

Сьогодні їх вже налічується понад 60, але деякі з них – зі застереженнями. Як 

приклад можна назвати СРСР, що у 1973 р. під час ратифікації МПГПП заявив, 

про визнання компетенції Комітету стосовно фактів, які мали місце після заяви 

про визнання, а що держава, яка їх подає, також повинна зробити таку заяву 

[417, c. 59-60]. 

Комітет, за результатами розгляду заяви, оголошує рішення у справі. І тут 

можливі два випадки: 1) коли досягається вирішення суперечки, Комітет 

обмежується у доповіді коротким викладом фактів і досягнутого рішення; 2) 

якщо ж рішення не досягнуте, Комітет у доповіді коротко викладає факти 

справи; а також подає письмові заяви і запис усних заяв, викладених 

заінтересованими державами – учасницями.  
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По суті, у рамках процедур розгляду міждержавних спорів Комітет у 

жодному випадку не є органом міжнародної юстиції та не виконує судових чи 

арбітражних функцій. Він – посередник між сторонами і намається у межах 

своїх функцій забезпечити досягнення компромісного вирішення спору. У 

рамках такої процедури Комітет особливу увагу приділяє тому, щоб спірне 

питання врегульовали самі держави між собою на взаємовигідній і добровільній 

основі [351, 119-120]. 

Як засвідчує інформація, подана на сайті Комітету, він не розглядав 

жодної справи стосовно порушення ст. 19 МПГПП. 

Останній з механізмів Комітету – розгляд індивідуальних скарг про 

порушення державою МПГПП. Саме ця процедура допомогла Комітету стати 

одним з найефективніших конвенційних органів. Так лише за 25 років роботи 

(до 2002 р.), Комітет отримав понад 1 тис. скарг стосовно порушення прав і 

свобод, закріплених у Пакті про громадянські та політичні права 1966 р. З них 

близько 40% розглянуто й вирішено, 40% відхилено, а решта перебували на 

стадії розгляду [234]. Упродовж 2003 – 2015 р.р. у Комітет подано ще 1617 

скарг [126].  

Зазначену процедура запровадив Факультативний протокол до МПГПП 

[480], ст. 1 якого передбачає: держава – учасниця Пакту, що також є учасницею 

Протоколу, «визнає компетенцію Комітету приймати і розглядати 

повідомлення від підпадаючих під її юрисдикцію осіб, котрі стверджують, що 

вони є жертвами порушень цією державою-учасницею якогось із прав, 

викладених у Факультативному протоколі до МПГПП. Жодне повідомлення 

Комітет не приймає у випадку, коли воно стосується держави, що не є 

учасницею цього Протоколу. У ст. 3 Протоколу передбачено, що Комітет не 

може розглядати анонімні скарги і подані з порушенням установленої 

процедури. Після отримання такої скарги Комітет доводить її суть до держави, 

проти якої її подано. Остання упродовж шести місяців може надати пояснюючу 

інформацію (письмові пояснення) стосово скарги, після чого Комітет виносить 

рішення і доводить його до відома держав.  



155 
 

Саме у межах цієї процедури розглядаються більшість справ щодо СВП. 

Кількість таких справ надзвичайно велика, тому коротко проаналізуємо основні 

їх категорії. 

Перша категорія справ, які доцільно виокремити, стосується загальних 

питань повязаних із СВП. За приклад останніх назвемосправу «Фориссон 

против Франции», де Комітет розглядав питання про законність криміналізації 

певних діянь, що потрапляють до сфери СВП [223]. У цій справі Комітет 

акцентував на неприпустимості таких дій, як криміналізація існування в особи 

власних поглядів, що несумісно з п. 1 ст. 19 МПГПП. Схожих висновків дійшов 

Комітет на підставі розгляду справи «Мпака-Нсуси проти Заїра». Він 

констатував: переслідування, залякування або стигматизація особи, зокрема 

арешт, утримання під вартою, судовий розгляд або позбавлення волі за думки, 

яких людина може дотримуватися, є порушенням СВП [10]. Ідентичні 

міркування викладені у справі «Міка Міха против Екваторіальної Гвінеї [98]. У 

цьому контексті варто звернути увагу на справи, де Комітет визначає сферу 

поширення СВП на окремі дії. Так ст. 19 і ст. 20 охоплюють такі діяння: 

коментарі на особисті [13] або політичні теми [181], політичні виступи [98], 

обговорення питань прав людини [164], журналістську діяльність [191], 

культурне і художнє вираження [464], викладання [463], релігійні виступи, 

комерційні реклами [463].  

Друга категорія справ, яку розглядав Комітет – справи про свободу 

інформації. Комітет констатував, що це право з-поміж іншого передбачає 

низку можливостей, зокрема право кожної особи на доступ до продукції ЗМІ 

[191], право засуджених осіб на доступ до історії хвороби (справа проти 

України) [261], право ЗМІ на доступ до інформації, що стосується державних 

питань [224].  

Третьою категорією справ, які досить часто стають предметом розгляду 

Комітету є питання щодо законності обмеження СВП. Комітет зазначив, що 

держава має вжити усіх необхідних заходів з метою запобігання незаконному 

обмеженню СВП з боку її органів чи приватних осіб [257]. Будь-які спроби 

змусити особу замовкнути, у тому числі внаслідок погроз або застосування до 



156 
 

неї незаконного арешту, фізичного насильства, катування – несумісні зі СВП 

[163]. Неодноразово Комітет констатував, що заходи з обмеження СВП мають 

бути співмірними та законними [92; 92; 181; 463]. Крім того, Комітет 

акцентував на тому, що закони, які передбачають покарання за висловлювання 

думок щодо історичних фактів є несумісними з передбаченими Пактом 

зобов'язаннями держав-учасників поважати СВП [223]. 

Отже, підсумовуючи, доходимо таких висновків: 

1. Універсальної системи захисту прав людини містить три підсистеми– 

інституційного механізму ООН, інституційного механізму спеціалізованих 

установа та конвенційних механізмів.  

2. Інституційний механізм ООН у сфері захисту СВП фактично охоплює 

всі організації, 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, зокрема, й головні органи 

ООН – Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЄКОСОР та ін. 

3. Рада з прав людини – основний орган ООН у сфері захисту прав 

людини, у тому числі й СВП. У її межах використовуються три основні 

механізми – Універсальний періодичний огляд, Консультативний комітет, 

Процедура подання та розгляду скарг про порушення прав людини. Основний 

недолік цього органу – політичний характер (учасниками є держави, а не 

експерти). В межах Ради з прав людини створено спеціалізований орган зі 

захисту СВП– Спеціальний доповідач з питань заохочення і захисту права на 

СВП, що виконує консультаційно-дорадчі функції. 

Крім названих органів, важливу роль відіграє Верховний комісар з прав 

людини. Його мандат охоплює такі сфери, як запобігання порушенням прав 

людини, забезпечення дотримання прав людини, заохочення міжнародного 

співробітництва у сфері захисту прав людини, координування діяльності ООН, 

пов'язаної з правами людини, зміцнення та просування системи ООН у сфері 

прав людини. 

4. Крім інституційного механізму ООН, захист СВП зокрема і прав 

людини загалом здійснюєть спеціалізовані установи ООН. Певні аспекти цієї 
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свободи регулюються актами кожної спеціалізованої установи ООН, але 

найбільше такі питання стосуються Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

Міжнародної організації праці, ЮНЕСКО, Всесвітнього поштового союзу та ін. 

Однак, регулювання є побічним і здійснюється у зв’язку з тим, що у процесі 

здійснення основних функцій виникають потреби у врегулюванні окремих 

аспектів цієї свободи. 

5. Основою конвенційних механізмів захисту СВП є Комітет ООН з прав 

людини, створений на підставі МПГПП. Комітет має право контролювати 

дотримання положень Пакту шляхом розгляду доповідей держав – учасниць 

про прийняті ними заходи для реалізації положень МПГПП, скарг держав-

учасниць стосовно порушення положень МПГПП, скарг індивідів під час 

порушення державою – учасникцею прав, закріплених у МПГПП.  

6. Найефективнішим універсальним механізмом захисту СВП є розгляд 

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

чинників, серед них – індивідуальний характер представництва. Причому, на 

відміну від регіональних органів прав людини, рішення Комітету не мають 

юридичної обов’язкової сили, тому не є підставою для перегляду справ 

національними органами правосуддя, що можна вважати недоліком. 

 

3.2. Особливості захисту свободи вираження поглядів у Європейській 

системі захисту прав людини 

Європейська система захисту прав людини діє у рамках РЄ, створеної 5 

травня 1949 р. з метою досягнення більшого єднання між її членами для 

збереження та втілення у життя ідеалів і принципів, які становлять спільне 

надбанням, а також сприяння їхньому економічному й соціальному прогресові. 

Штаб-квартира РЄ розташована у м. Страсбург (Франція). Сьогодні її членами є 

47 держав, ще 5 держав – США, Канада, Мексика, Японія, Ізраїль і Святий 

Престол мають статус спостерігача [301]. Створення цієї організації та 

прийняття Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. стало підґрунтям для формування дієвої системи міжнародного 
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захисту прав людини на європейському континенті, яка безсумнівно є 

найефективнішою з-поміж існуючих регіональних систем. 

Сьогодні нормативними засадами цієї системи є Статут РЄ, Європейська 

конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., 

Європейська соціальна хартія 1961 р. (переглянута у 1996 р.), Європейська 

хартія місцевого самоврядування1985 р., Рамкова конвенція про захист 

національних меншин 1995 р., Європейська хартія регіональних мов та мов 

меншин 1992 р. та ін.  

Окремі аспекти проблеми захисту СВП знайшли своє втілення в кожному 

із названих документів, але головним є саме ЄКПЛ. 

Підґрунтя інституційного механізму захисту прав людини становить 

Європейський суд з прав людини. У європейській системі, на відміну від 

міжамериканської й африканської, немає Комісії з прав людини (вона діяла від 

1958 р. до 1998 р.). Окрім того, низку функцій виконують і інші органи зокрема 

Комісар РЄ з прав людини, Європейський комітет зі соціальних прав, 

Консультаційний комітет Рамкової конвенції про захист національних меншин, 

Комітет експертів Європейської хартії регіональних мов, Європейський комітет 

з питань запобігання катуванням, а також керівні органи Організації – Рада 

Міністрів та Парламентська асамблея РЄ. Детальніше проаналізуємо діяльність 

ЄСПЛ, оскільки, як уже зазначалося, саме він здійснює основні функції у сфері 

захисту прав людини у рамках РЄ. 

Європейський суд з прав людини заснований у 1959 р. і складається зі 47 

суддів, які обираються Парламентською асамблеєю, строком на дев’ять років 

(до прийняття Протоколу № 14 – на шість років). Суд діє на підставі ЄКПЛ та 

його Регламенту. Юрисдикція Суду виявляється у його консультативній функції 

та у можливості розглядати спори.  

Юрисдикція Суду щодо надання консультативних висновків постає зі ст. 

47 Конвенції. Відповідно до Протоколу № 2 до Конвенції про захист прав 

людини і основних свобод «Про наділення Європейського суду з прав людини 

компетенцією виносити консультативні висновки» ЄСПЛ може, за запитом 

Комітету Міністрів РЄ, надавати консультативні висновки з правових питань 
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стосовно тлумачення Конвенції та протоколів до неї (ч. 1 ст. 1). Причому такі 

висновки не поширюються на питання щодо змісту чи обсягу прав і свобод, 

устоановлених у розділі I Конвенції та протоколах до неї, чи інші питання, які 

Суд або Комітет Міністрів може розглядати унаслідок того чи іншого 

провадження, що може бути порушене відповідно до Конвенції (ч. 2 ст. 1). 

Українські судді П. Євграфов, В. Тихий зазначали: надані Судом 

консультативні висновки, за визначенням, є порадами фахівців, тобто не мають 

юридичної сили й суттєво різняться за об’єктом тлумачення від трактувань 

Суду, яке він здійснює під час розгляду справ про порушення конвенційних 

норм. Однак ураховуючи, що це – мотивовані висновки Суду, який складається 

з авторитетних правознавців, їх використання є виправданим [325]. Це з одного 

боку, з іншого – така функція не поширилась у практиці Суду [509, c. 110]. 

Хоча з іншого погляду, зі зростанням кількості скарг Суд може її у 

майбутньому використати як інструмент для вирішення певних типових 

проблем.  

Юрисдикція Суду щодо розгляду скарг визначена у ст. 32 Конвенції. Його 

юрисдикція поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції 

та протоколів до неї, поданих йому на розгляд відповідно до ст. 33, 34, 46, 47. 

У межах цих повноважень виокремимо два їх види – розгляд 

міждержавних спорів і розгляд скарг індивідів.  

Міждержавні спори становлять особливий вид суперечок, сторонами в 

яких постають держави. Юрисдикція стосовно цієї категорії справ виникає на 

підставі ст. 33 Конвенції, де зазначено:«Кожна Висока Договірна Сторона може 

передати на розгляд Суду питання про будь-яке порушення положень 

Конвенції та протоколів до неї, допущене, на її думку, іншою Високою 

Договірною Стороною». Звідси випливає, що сторонами такої справи можуть 

бути лише держави-члени РЄ, а предметом спору – порушення прав, які 

захищаються Конвенцією та протоколами. Зазвичай предметом скарги стають 

масові порушення прав людини [34], хоча простежуються випадки, коли справа 

ініціюється в інтересах однієї особи [36]. Причому не обов’язково, щоби скарга 

подавалася в інтересах особи, яка є громадянином держави-скаржника, а і те, 
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аби сам факт порушення був остаточно доведеним. Знову ж таки, на відміну від 

інших судових установ, тут не потрібно проходити жодних досудових процедур 

врегулювання спору.  

Цей вид справ трапляється доволі рідко. За всю історію функціонування 

ЄСПЛ (і Європейської комісії з прав людини) міждержавних заяв (скарг) 

зареєстровано лише 24 (деякі з них згодом об’єднали), у тому числі чотири 

подані від імені України [36]. 

Розгляд індивідуаних скарг є інструментом, що різнить Європейську 

систему захисту прав людини з-поміж інших регіональних систем, де індивіди 

зазвичай не маєть права прямого доступу до суду. Скарга (заява) може бути 

подана фізичною особою індивідуально, групою фізичних осіб і неурядовою 

організацією [263, с. 93-95]. Причому скаржником може бути лише жертва 

правопорушення (порушення Конвенції). ЄСПЛ визначив дві умови отримання 

статусу жертви правопорушення – здатність суб’єкта діяти й інтерес діяти, що 

виявляється через причинно-наслідковий зв’язок між жертвою й оскаржуваним 

заходом [418, c.11].  

Для того, аби заяву прийняв Суд, заявник повинен виконати кілька 

необхідних умов. По-перше – вичерпати усі засоби захисту (всі внутрішньо-

державні засоби судового захисту [30; 34; 142; 226; 227; 493], який зазвичай 

охоплює першу інстанцію, апеляцію та касацію). По-друге – заява має бути 

подана до Суд із дотриманням строків давності (не більше шести місяців ) [66; 

134; 258]. Заява також повинна відповідати певним критеріям. Вона: 1) не може 

бути подана анонімно [ 258]; 2) не може за суттю бути аналогічною заявам, які 

раніше розглядав Суд чи які стали предметом «іншої процедури міжнародного 

провадження і врегулювання» (у випадку, коли не містить нових фактів); 3) не 

повинна суперечити додаткам до неї; 4) повинна бути правомірною й 

обґрунтованою [35;104]. 

Процедура судочинства в ЄСПЛ складається з таких стадій: 1) Подання 

скарги (заяви); 2) Попередні контакти з канцелярією Суду; 3) Реєстрація заяви; 

4) Передання справи до палати; 5) Призначення суді доповідача; 6) Вивчення 

справи комітетом трьох судів; 7) Констатація зауважень та з’ясування 
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фактичних обставин справи; 8) Усне слухання; 9) Рішення Палати щодо 

прийнятності заяви; 10) Спроба дружнього врегулювання заяви; 11) Прийняття 

рішення палатою; 12) Розгляд справи Великою палатою [418, c.11]. 

Рішення Суду є остаточним і юридично обов’язковим. 

Попри суттєві вдосконалення роботи Суду, які стали наслідком прийняття 

низки протоколів до Конвенції, розгляд справи може тривати довго; окрім того 

велику кількість заяв Суд визнає неприйнятними. Такі факти спричиняють 

значну критику роботи цього органу. 

Коротко проаналізувавши питання щодо нормативного та інституційного 

механізму захисту прав людини в європейській системі, видається логічним 

детальніше розповісти про особливості захисту СВП у рамках РЄ.  

Крім згадуваної Європейської конвенції 1950 р., до джерел, що регулюють 

право на СВП варто зарахувати низку інших документів, зокрема Декларації та 

Рекомендації Комітету міністрів. Їх налічується чимало (лише тих, які 

стосуються питання СВП існує кілька десятків). Тому в нашому дослідженні 

проаналізуємо лише найважливіші з них. Це: 

 1. Рекомендація CM/Rec (2007)16 Комітету міністрів державам-членам 

щодо заходів, спрямованих на заохочення підвищенню якості публічної цінності 

Інтернету, прийнята 7 листопада 2007 р. [192]. Документ передбачає ряд 

заходів, спрямовані на забезпечення поваги до СВП і загалом прав людини в 

Інтернеті, а також наголошує, що все правове регулювання повинне 

здійснюватися на принципах поваги прав людини, демократичності, 

відкритості, доступності, різноманітності й безпеки (передусім – дітей, у тому 

числі від сексуальної експлуатації та сексуального насильства) 

 2. Декларація Комітету міністрів про захист СВП та свободу зібрань і 

асоціацій стосовно приватних інтернет-платформ та постачальників 

онлайнових послуг, прийнята 7 грудня 2011 р. [85]. Документ закликає держави 

вжити всіх необхідних заходів з метою захисту СВП та інших суміжних свобод 

(свободи зібрань і асоціацій), оскільки вони є «незамінними для справжньої 

демократії та демократичних процесів». У зв’язку з цим Комітет міністрів 

попереджає держави-члени про негативні наслідки, що виникають унаслідок 
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порушень ст. 10 та ст. 11 ЄКПЛ. Порушення можуть виникнути через 

політично мотивований тиск на приватні інтернет-платформи й постачальників 

послуг Інтернету та інших нападів на веб-сайти незалежних медіа, громадських 

правозахисників, дисидентів і медіа-діячів». У цьому контексті наголошується 

на необхідності зміцнення політики, яка підтримує СВП та право передавати й 

отримувати інформацію, а також право на свободу зібрань і об'єднань, беручи 

до уваги положення ст. 10 та ст. 11 Конвенція та відповідну практику ЄСПЛ. 

 3. Рекомендація CM/Rec (2015)6 Комітету міністрів державам-членам 

щодо вільного транскордонного обміну інформацією в Інтернеті прийнята 1 

квітня 2015 р. [193]. Документ визначив принципи транскордонного обміну 

інформацією та акцентував на важливості саморегулювання цієї сфери, 

необхідності держави сприяти постійному діалогу її органів та організацій 

громадянського суспільства з метою вирішення всіх нагальних питань. 

4. Рекомендація CM/Re(2016)5 Комітету міністрів державам-членам 

щодо свободи Інтернету, прийнята 13 квітня 2016 р. [194]. Вона визначила 

систему заходів для самоконтролю держав у цій сфері, захисту прав людини в 

Інтернеті. Держави, зокрема, повинні: періодично оцінювати рівень поваги та 

реалізації стандартів прав людини й основних свобод стосовно Інтернету, 

використовуючи показники у додатку до цієї рекомендації з метою розробки 

національних звітів (де це можливо); забезпечити участь усіх зацікавлених 

сторін з приватного сектора, громадянського суспільства, академічних кіл і 

технічного співтовариства крізь призму оцінцки стану свободи Інтернету та 

підготовки національних звітів; розглянути можливість обміну (на добровільній 

основі) інформацією або національних доповідей про свободу Інтернету з 

Радою Європи; керуватися та сприяти цим показникам, беручи участь у 

міжнародному діалозі й формуванні міжнародної політики щодо свободи 

Інтернету; вжити належних заходів для належної реалізації керівних принципів 

у справах бізнесу та прав людини ООН. Наголошується на недопустимості 

зокрема обмеження СВП. 

Як засвідчує аналіз змісту згадуваних документів, вони переважно 

стосуються нових форм вираження свободи поглядів (Інтернету, соціальних 
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мереж та ін.). Це зумовлено тим, що ЄКПЛ не містить окремих положень 

стосовно СВП в Інтернеті, що часто призводить до застосування різних 

стандартів у рамках держав-членів Ради Європи. І хоча ЄСПЛ своєю практикою 

підтверджує недоліки національного законодавства, такий процес занадто 

повільний. 

Роpглядаючи інституційний механізм забезпечення права на СВП у РЄ, 

зауважимо: крім ЄСПЛ, сюди потрібно зарахувати низку органів, 

найважливішими з яких є Парламентська асамблея, Комітет міністрів, Комісар з 

прав людини. Одразу наголосимо: на відміну від інших регіональних систем 

захисту прав людини, керівним органам самої організації відводиться менша 

роль у механізмі захисту прав людини, оскільки ЄСПЛ добре справляється з 

виконанням своїх функцій. Роль Парламентської асамблеї та Комітету міністрів 

полягає лише у координації зусиль держав щодо забезпечення ефективного 

функціонування Суду та вирішенні усіх питань, пов’язаних з цим. Саме тому ми 

сфокусуємо увагу на діяльності Комісара з прав людини та ЄСПЛ. Хоча, 

наприклад, Парламентська асамблея активно займалася питаннями, які на 

думку держав учасниць були найактуальнішими (скажімо відповідальності за 

дифамацію) [406]. Те саме стосується і Комітету міністрів РЄ [192]. 

Комісар Ради Європи з прав людини - однин із найновіших правозахисних 

органів цієї організації. Його створили на підставі Резолюції (99)50 Комітету 

міністрів. Уповноважений обирається Парламентською асамблеєю Ради Європи 

зі списку трьох кандидатів, складених Комітетом міністрів, і терміном на шість 

років без права на переобрання. Мандат Комісара охоплює такі повноваження: 

1) сприяти ефективному дотриманню прав людини та реалізації у країнах-

членах стандартів Ради Європи у сфері прав людини; 2) допомагати 

просуванню й усвідомленню прав людини у державах – членах Ради Європи; 3) 

визначити можливі недоліки у законодавстві й практиці щодо прав людини; 4) 

підтримувати діяльність національних інститутів омбудсмена й інших 

правозахисних структур; 5) надавати поради та інформацію стосовно захисту 

прав людини у регіоні. 
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Отже, робота Комісара зосереджується на заохоченні реформ, 

спрямованих на досягнення помітного поліпшення у сфері просування та 

захисту прав людини. Будучи позасудовою установою, Комісар не може 

розглядати індивідуальні скарги, але має право робити висновки і приймати 

ширші ініціативи на основі достовірної інформації про порушення прав 

людини, які отримані від фізичних осіб. 

Дослідник В. Мицик зазначає, що Комісарові, по-перше надана ініціатива 

під час аналізу законодавства і правозастосовної практики держав– членів Ради 

Європи. Цього повноваження позбавлений ЄСПЛ, оскільки механізм Суду 

починає діяти лише після отримання звернення стосвно порушення прав 

людини. По-друге, ЄСПЛ не здійснює оцінки того чи іншого національного 

нормативно-правового акту. Суд, розглядаючи конкретну справу, вирішує 

питання про те, чи допустила держава порушення своїх зобов’язань за 

Конвенцією. Водночас компетенція Комісара набагато ширша. За певних умов 

саме вона дає йому змогу зіграти важливу роль у попередженні майбутніх 

порушень прав людини [398, c.331]. Окрім того, відповідно до протоколу № 14 

до Європейської конвенції 1950 р., Комісар отримав право подавати письмові 

зауваження та брати участь у слуханнях усіх справ, які розглядає ЄСПЛ (у тому 

числі Велика палата). 

Орган підзвітний Парламентській асамблеї та Комітетові міністрів. За 

результатами своєї роботи він подає їм щорічно звіт.  

У питанні щодо СВП діяльність Комісара зводиться переважно до аналізу 

національного законодавства у цій сфері на предмет його відповідність нормам 

ЄКПЛ. Так, упродовж 2017 р. Комісар декілька разів звертав увагу на питання 

законності обмеження доступу до окремих сторінок у мережі Інтернет, зокрема 

у зв’язку зі ситуацією, що виникла в Україні [16]. Комісар також у звіті про 

візит до Туреччини констатував необхідність ужити негайних заходів для 

відновлення свободи слова у цій державі [409]. Комісар неодноразово робив 

заяви стосовно порушення прав журналістів [451], чи засобів масової 

інформації [143]. Юридична природа цих актів остаточно не визначена, але 
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аналіз практики імплементації цих документів засвідчує, що вони є актами 

реалізації права, тому не створюють нових норм права.  

Отже, Комісар з прав людини є несудовим органом у сфері захисту прав 

людини, функції якого носять переважно інформаційно-просвітницький 

характер та органічно доповнюють ЄСПЛ, що загалом сприяє ефективності 

Європейського механізму захисту прав людини. 

З-поміж інших органів, які займаються питаннями СВП, виокремимо такі: 

Керівний комітет з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI); 

Комітет експертів з плюралізму засобів масової інформації та прозорості 

володіння медіа (MSI-MED); Комітет експертів з інтернет-посередників (MSI-

NET). Певну роль у цьому процесі відіграли й інші органи, зокрема ті, що вже 

припинили роботу: Комітет експертів зі захисту журналістики та безпеки 

журналістів (MSI-JO); Комітет експертів з міжнародного потоку інтернет-

трафіка (MSI-INT); Керівний комітет зі засобів масової інформації та нових 

служб зв'язку (CDMC); Комітет експертів з прав користувачів Інтернету (MSI-

DUI); Група фахівців з прав людини в інформаційному суспільстві (MC-S-IS); 

Комітет експертів з нових медіа (MC-NM; Спеціальна консультативна група з 

управління державними засобами масової інформації (MC-S-PG); Спеціальна 

консультативна група з питань транскордонного Інтернету (MC-S-CI). 

Враховуючи обмежене коло питань, яким присвячена діяльність таких органів, 

та їхній незначний практичний вплив на питання правового регулювання СВП, 

сконцентруємо увагу на важливіших питаннях, зокрема на практиці 

застосування норм про СВП ЄСПЛ. 

Сьогодні існує велика кількість справ ЄCПЛ, стосовно 

найрізноманітніших аспектів розуміння права на СВП. Така практика є 

найбільшою і в кількісному, і в якісному (за змістом охоплюваних проблем) 

сенсі, тобто вона обширна й охоплює велике коло питань. Найчастіше такі 

питання торкаються змісту та сфери застосування ст. 10 ЄКПЛ, обмеження 

права на СВП, діяльності ЗМІ, а також доступу до інформації.  
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Розглянемо її докладніше, але зауважимо: оскільки ми частково 

розглядали окремі питання практики цих органів у попередніх розділах, 

сконцентруємо увагу на окремих важливих аспектах.  

Одним із основоположних рішень у контексті усвідомлення сутності СВП 

стало рішення у справі «Хендісайд проти Великої Британії». На думку, І. 

Камінскі, воно належить до найважливіших рішень прийнятих у Страсбурзі 

[354, c.7]. Саме у цій справі ЄСПЛ зазначив, що СВП є «однією з несучих опор 

демократичного суспільства, однією з основоположних умов його прогресу та 

самореалізації кожної особистості» [493]. Визнано, що СВП поширюється не 

лише на інформацію, яка може бути сприйнята суспільством нормально, а й на 

інформацію, що може вважатися образливою чи шокуючою. У такий спосіб, 

судді закріпили за цією свободою надзвичайно вагому роль однієї з умов 

існування плюралізму думок та поглядів у суспільстві, а це – ознака демократії. 

Важливим у такому контексті стало рішення у справі «Торгіерсон проти 

Ісландії», де розмежовано поняття «інформація» та «ідея» [61]. З цього рішення 

випливає, що в осіб немає обов’язку висловлювати лише інформацію, яка 

підтверджена фактами, не існує й обов’язку доводити правдивість 

висловлюваної інформації. У рішенні у справі «Лінгенс проти Автрії» Суд 

зазначає, що повинні бути розмежованими такі поняття, як «факт» і «оціночне 

судження».  

Доречі, оціночні судження, на відміну від фактів, не підлягають 

доведенню, їх достовірність неможливо визначити. Вимога ж установити 

достовірність суджень порушує свободу думки як елемента СВП [49]. 

Зауважимо, що Суд вважає недопустимим приписувати особі певні твердження 

на основі її попередніх висловлювань, а також забороняє примушувати особу 

висловлювати власну думку («Фогт проти Німеччини») [65]. У справі «Мюллер 

та інші проти Швейцарії» ЄСПЛ назвав ще одну форму вираження поглядів – 

мистецьку свободу. Направді, ст. 10, з одного боку, не зазначає, що свобода 

мистецького вираження входить до її сфери але, з іншого – вона не розмежовує 

різні форми вираження. СВП охоплює свободу мистецького вираження, зокрема 

у межах свободи отримувати і поширювати інформацію та ідеї, що дає змогу 
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брати участь у публічному обміні культурною, політичною і соціальною 

інформацією й різноманітними ідеями [52]. Не менш важливе у цьому контексті 

рішення у справі «Стіл та інші проти Сполученого Королівства», де ЄСПЛ 

поширив СВП на дії, в цьому випадку – на протести проти полювання на 

куріпок та будівництва шосе (заявники втрутились у роботи, проти здійснення 

яких вони протестували, що, на думку Суду, є вираженням поглядів згідно ст. 10 

Конвенції) [59]. У цьому контексті, безперечно, становить інтерес справа 

«Швидка проти України», в якій заявниця стверджувала, що, відірвавши від 

покладеного В. Януковичем вінка стрічку з написом «Президент України В.Ф. 

Янукович», вона висловила цілковиту незгоду з його політикою, зокрема з 

утисками опозиції. За її твердженнями, цей вчинок також мав на меті виразити 

її протест проти ув’язнення опозиційного лідера Ю. Тимошенко. Окрім того, 

заявниця прагнула засвідчити своє розчарування обмеженнями, установленими 

для громадськості у зв’язку зі заходами щодо гарантування безпеки п. 

Януковича під час проведення офіційної церемонії покладання вінка. Вона 

наголошувала, що не пошкоджувала вінок та не порушувала громадський 

порядок [502]. ЄСПЛ підтримав її позицію, оскільки вжиті державою заходи 

(десятиденний арешт) не були «необхідними у демократичному суспільстві». 

Іншу важливу категорію рішень ЄСПЛ становлять справи щодо 

обмеження СВП. У згідуваній справі «Хендісайд проти Великої Британії» Суд 

розглядав критерії, яким мають відповідати обмеження, а саме те, що «вони 

повинні бути необхідними у демократичному суспільстві». Суд установив, що 

такий термін передбачає наявність низки додаткових критеріїв, у тому числі 

«гострої суспільної необхідності». Саме останнім критерій слугує своєрідним 

мірилом для визначення державою заходів, які, з одного боку повинні 

відповідати критеріям «достатності та суттєвості», а з іншого – бути 

«пропорційними» об’єктові посягання. У цій же справі ЄСПЛ визначився з 

питання «межі оціночної свободи» – нею володіють органи держави у випадку, 

коли вирішують питання про обмеження СВП. Причому такі межі суттєво 

розширюються, якщо певні висловлювання, зокрема критика уряду 
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стимулюють насилля проти індивіда, публічної посадової особи чи певної 

верстви населення. 

У справі «Вінгров проти Об’єднаного Королівства» ЄСПЛ констатував: 

обсяг обмежень суттєво залежить від їх сфери, наприклад, щодо політичних 

промов чи дебатів з питань, що мають суспільний інтерес, такий обсяг – 

мінімальний [312]. Те саме стосується критики уряду, межі якої достатньо 

широкі. Це – з одного боку. З іншого – політикам і громадським діячам 

надається право захищати власну репутацію. Однак вимоги такого захисту 

повинні бути зважені з огляду на інтереси відкритої дискусії з політичних 

питань, оскільки виключення зі свободи висловлювань повинні тлумачитися 

вузько [54].  

Тому межі прийнятної критики ширші щодо політиків, які діють 

публічно, аніж стосовнодо приватної особи. Політики неминуче і свідомо 

роблять себе відкритими для детальної перевірки кожного їхнього слова та 

вчинку і журналістами, і всім суспільством. Вони повинні засвідчити вищий 

рівень толерантності, зокрема тоді, коли самі висловлюють публічні 

твердження, які легко піддаються критиці [420]. Інша важлива сфера 

застосування права на СВП –погляди щодо авторитету правосуддя. Суд вводить 

захисні дії щодо обвинувачення судді, які виявляються у неетичних 

висловлювання на адресу суду загалом або знущання над підсудними. Окрім 

того, ЄСПЛ неодноразово заявляв, що діяльність суддів та їхня особистість 

піддається критиці в умовах публічних процесів, саме тому вони повинні 

дотримуватися спокою і ділової етики. Суд наголошує: судді не повинні 

зазнавати впливу ЗМІ. Прийняття рішення має бути обґрунтованим з 

урахуванням усіх обставин справи [49]. 

Інша категорія справ, на яку варто звернути увагу, – справи про втручання 

у діяльність ЗМІ. У цьому контексті актуальною є згадувана справа «Гроппер 

Радіо АГ та інших проти Швейцарії». Не менш цікавою видається справа 

«Інформаціонсферайн Лентіа та інших проти Австрії», де ЄСПЛ розглянув 

питання про державну монополію на електронні ЗМІ [49]. Суд констатував 

порушення ст. 10 і нагадав про принцип плюралізму, гарантом якого постає 
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держава, зазначивши, що цей принцип особливо важливий у випадку, коли 

справа стосується електронних ЗМІ, чиї програми охоплюють широку 

аудиторію. Ще одне важливе для роботи ЗМІ рішення ЄСПЛ виніс у справі 

«Аутронік АГ проти Швейцарії», у якому констатував порушення ст. 10, а саме 

незаконність відмови швейцарської влади приймати за допомогою приватної 

параболічної антени незакодовані телевізійні програми з радянського 

телекомунікаційного супутника [42]. Для обґрунтування цієї позиції Суд 

використав норми Європейської конвенції про транскордонне телебачення 1989 

р. [326]. 

Необхідно також звернути увагу на справи, які стосуються права на 

інформацію. У ст. 10 ЄКПЛ передбачаено не лише захист СВП, а й право на 

інформацію, яке часто розглядають як елемент першого. Тому у справі «Санді 

Таймс проти Великобританії» ЄСПЛ констатував, що Конвенція передбачає 

право громадськості бути поінформованою [60]. Згодом такий висновок Суд 

повторював у низці інших справ, в тому числі за участі України [62]. 

Таке право варто розглядати і в контексті доступу до адміністративної 

інформації. У рішенні по справі «Леден проти Швеції Суд» зазначив: свобода 

отримувати інформацію головно забороняє уряду обмежувати особу в 

отриманні інформації, яку інші хочуть або можуть хотіти передати їй. Ст. 10 у 

ситуації, описаній у цій справі, не надає особі права доступу до реєстру 

інформації про її особисті характеристики, а так само не покладає на уряд 

обов’язок надавати таку інформацію особі. Суть справи зводилася до 

оскарження відмови надання доступу до відомостей, що містяться у реєстрі 

поліції. Схожа позиція викладена у справі «Гаскін проти Великобританії» [41] 

та низці інших справ [43; 237]. Однак поступово ситуація починає змінюватися. 

Вже у справі «Струджені Їгоческе Матки проти Чехії» суд підтримав 

кардинально іншу позицію: «У цій справі заявник попросив дозволу 

ознайомитися з документами, які були у розпорядженні органів влади і до яких 

громадяни могли мати доступ на умовах, передбачених ст. 133 Постанови про 

будівництво, яку оспорює заявник. За цих умов Суд визнає, що відхилення 

зазначеного запиту становило втручання у право заявника отримувати 
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інформацію» [57]. Ця справа стосувалася отримання інформації про АЕС у м. 

Тепелін (Чехія). Схожа позиція була висловлена ЄСПЛ у справі «Кенеді проти 

Угорщини», в якій заявник просив надати йому доступ до документів для 

проведення наукового дослідження [137]. Суд, зокрема, констатував: доступ до 

оригінальних документальних джерел з метою легітимного історичного 

дослідження становить основну умову реалізації права заявника на СВП. Цікаве 

е цьому контексті рішення у справі «Юс Інишитів фо Хюмен Райтс проти 

Сербії» [260]. Тут йшлося про відмову розвідувальної служби Сербії 

повідомити громадській організації дані про кількість людей, стосовно яких 

було проведене електронне спостереження. Розвідувальна служба спершу 

повідомила, що інформація не може бути надана, оскільки це зашкодить 

легітимним інтересам, захищеним законом. Однак за скаргою громадської 

організації Уповноважений з інформаційних питань Сербії виніс рішення про 

надання такої інформації. Після цього розвідувальна служба ще раз відмовила 

запитувачам, стверджуючи, що не володіла такими даними. Розглядаючи 

справу, Європейський суд назвав цю відповідь непереконливою і наголосив: 

концепція свободи отримувати інформацію охоплює право на доступ до 

інформації. Коли ж неурядова організація займається справами громадського 

інтересу, як у випадку цього заявника, тоді вона виконує роль громадського 

«сторожового пса» і так само важлива, як ЗМІ. Зауваживши, що відносно 

заявника «мало місце втручання у його право на свободу вираження» і таке 

втручання суперечило національному законодавству Сербії, ЄСПЛ визнав 

порушення ст. 10 Конвенції [439]. 

Загалом ЄСПЛ і Комісією упродовж 1959-2016 р. р. розглянуто 656 справ 

про порушення ст. 10, що становить близько 3% усіх розглянутих ним справ 

[251]. У значній частині з них було констатовано порушення Конвенції. 

Таким чином вищесказане дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Європейська система захисту прав людини функціонує в рамках Ради 

Європи. Її нормативною основою є Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. ст. 10 якої передбачає захист СВП. 
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2. Інситуційною основою Європейскої системи захитсу СВП є 

Європейський суд з прав людини, а також низка інших органів Ради Європи. 

Серед них важлива роль належить Комісару з прав людини, а також низці 

спеціалізованих органів, а саме: Керівному комітету з питань медіа та 

інформаційного суспільства; Комітету експертів з плюралізму засобів масової 

інформації та прозорості володіння медіа та Комітету експертів з інтернет-

посередників. Важливу роль виконують також керівні органи Ради Європи, 

зокрема Парламентська Асамблея та Комітет міністрів. 

3. Європейський суд з прав людини є найважливішим з органів, що 

займаються захистом прав людини в тому числі СВП. Його юрисдикція 

охоплює два види функцій: 1) консультативну; 2) розгляд міждержавних спорів і 

індивідуальних скарг. Право індивідів звертатися із індивідуальними скаргами 

до ЄСПЛ без сумніву спричинило справжню революцію в міжнародно 

правовому механізмі захисту прав людини, в тому числі на СВП. На сьогодні, 

даний орган є єдиним з регіональних судових органів що володіє такою 

юрисдикцією.  

4. ЄСПЛ розглядаючи індивідуальні скарги досить часто тлумачив ті чи 

інші положення Європейської конвенції 1950 р., в тому числі ст. 10, яка 

передбачає СВП в результаті чого значно розширив сферу застосування даного 

права, а також поширив ці положення на нові типи відносин. 

5. Юрисдикцію ЄСПЛ органічно доповнює Комісар з прав людини, який 

не володіє правом розглядати індивідуальні скарги, проте володіє комплексом 

повноважень яких позбавлений Суд. Чи не найважливіше з них охоплює право 

проводити аналіз національного законодавства держав членів Ради Європи на 

його відповідність Європейській конвенції з прав людини 1950 р. 

 

3.3. Особливості реалізації права на свободу вираження поглядів в 

міжамериканській системі захисту прав людини 

Міжамериканська система захисту прав людини діє у рамках Організації 

Американських Держав (ОАД), створеної у 1948 р. на конференції в Боготі. 

Сьогодні її членами є 35 держав Північної та Південної Америки. Виникнення 
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ОАД, а також прийняття Декларації прав і обов’язків людини 1948 р. стало 

підґрунтям для формування дієвої системи міжнародного захисту прав людини 

на Американському континенті [70]. Її нормативною основою є Статут ОАД 

[479], Американська декларація прав і обов’язків людини 1948 р. [86], 

Міжамериканська конвенція з прав людини1969 р. [268] і Додатковий протокол 

до неї щодо економічних, соціальних і культурних прав 1988 р. [318], 

Міжамериканська конвенція з насильницького зникнення 1994 р. [128], 

Міжамериканська конвенція про тортури 1985 р. [130], Конвенція по 

попередженню жорстокості проти жінок1994 р. [129] .  

Проблема захисту прав на СВП утілена в двох документах:  

1. Американській декларації прав і обов’язків людини 1948 р. У ст. 4 

передбачено: «Кожна людина має право на свободу розслідування думки, 

вираження та поширення ідей». 

2. Міжамериканській конвенції з прав людини 1969 р. У ст. 13 зазначено, 

що кожна людина має право на свободу думки та вираження. Це право охоплює 

свободу шукати, отримувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї 

незалежно від державних кордонів, усно, письмово, за допомогою друку або 

художніх форм вираження чи іншими способами – на свій вибір. 

Інституційний механізм захисту права на свободу виразу поглядів 

складається з двох основних органів – Міжамериканської комісії з прав людини 

та Міжамериканського суду з прав людини. 

Міжамериканська комісія з прав людини складається зі семи членів, 

котрі є «особами високих моральних якостей і з визнаною компетенцією у сфері 

прав людини». Її персональний склад обирає Генеральна Асамблея ОАД на 

чотири роки. Комісія засідає вісім тижнів на рік і визначає кількість регулярних 

сесій упродовж цього періоду. За потреби голова Комісії або ж абсолютної 

більшість її членів можуть ініціювати скликання позачергової сесії.  

Комісія має у розпорядженні дві основні процедури, які й відображають її 

першочергові функції: розгляд доповідей держав і розгляд індивідуальних скарг. 

1. Аналіз доповідей держав. Доповіді висвітлють стан дотримання прав 

людини у певній державі. Окрім того, аналізується діяльність уряду загалом у 
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цій сфері. Детальніше вивчивши доповіді, виокремимо кілька моментів, які 

засвідчують корисність цієї процедури. Повноваження Комісії у цьому випадку 

такі: можливість ініціювати процедуру розслідування на власний розсуд; 

можливість збирати інформацію з будь-якого джерела; швидкий і гнучкий 

характер процедури; право видачі рекомендацій і встановлення остаточного 

терміну для їх виконання; право проведення спостережень на місцях (однак у 

зв’язку із тим, що виникає конфлікт між правом Комісії знати інформацію про 

стан забезпечення прав людини на території певної країни та її державним 

суверенітетом було досягнуте компромісне рішення, яке полягає у тому, що 

подібні інспекції можуть проводитись виключно з дозволу уряду такої 

держави); право Комісії оприлюднювати свої доповіді [189, c. 320-321]. 

Як підтвердила практика, доповіді становлять ефективний засіб 

політичного тиску на правозастосовчу практику держав [99, c. 358]. Проте, 

незважаючи на позитивні сторони, практика розслідувань на місцях і прийняття 

з цього приводу доповідей майже припинились, що пов’язано зокрема, з 

акцентуванням на розгляді індивідуальних скарг [253].  

2. Процедура індивідуальних скарг. Конвенція відкриває прямий доступ до 

Комісії індивідам, права яких порушенні. Кожна особа, група осіб чи неурядова 

організація, визнана у щонайменше одній країні – члені ОАД, має право подати 

скаргу в Комісію.  

Процедура подання та розгляду справ загалом майже не відрізняється від 

процедури інших подібних органів. Підставою для її початку є подання особою 

скарги. Після отримання скарги Комісією, вона спершу має оцінити її 

допустимість. Перед звернення до Комісії скаржник повинен вичерпати всі 

національні засобів захисту. Існують умови, за яких можна не дотримуватись 

цього правила, зокрема тоді, коли: національне право не надає можливості 

доступу до таких засобів захисту; чиняться перешкоди у здійсненню цього 

права; існує невиправдане затримання розгляду справи [124]. Крім того, 

важливим, щоби були дотримані часові рамки: скарга подається упродовж 

шести місяців після винесення остаточного рішення у справі. 
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Скаржник повинен вказувати на факти, що є порушенням 

Міжамериканської конвенції з прав людини 1969 р. Комісія не розглядає скарг, 

які є предметом розгляду в інших міжнародних органах [180, c. 340]. 

Наступна стадія – розслідування тривае 90 днів (може бути продовженна 

до 180 днів). На цій стадії відбувається збір доказів, в тому чилі доповіді 

держави. 

Чергова стадія – розгляд справи по суті, який розпочинається на наступній 

сесії після того, як збігають строки подання інформації. На цьому етапі 

вивчаються письмові докази, а також можуть заслуховуватися усні свідчення. За 

необхідності Комісія може провести розслідування на місці. Після завершення 

розслідування Комісія має 180 днів, щоби приготувати своє рішення. Вона 

всіляко заохочує сторони спору до його дружнього врегулювання і навіть може 

виступати стороною для досягнення такої угоди. Проте у випадку, коли Комісія 

виявить відсутність необхідності в укладенні такої угоди, вона не буде 

спонукати до неї [162]. 

Якщо угоди про врегулювання спору не було досягнено, Комісія готує 

доповідь, зі своїми рекомендаціями і пропозиціями і передає її уряду 

зацікавленої держави. Уряд держави має дві можливості – погодитися з 

рішенням Комісії та врегулювати спір або ж подати заяву стосовно перегляду 

справи у випадку, коли упродовж 90 днів виникли нові обставини справи або 

можуть будути надані нові юридичні аргументи. Причому і Комісія, і уряд 

зацікавленої держави можуть передати справу в Суд упродовж 90 днів від 

моменту передання доповіді Комісії зацікавленій державі.  

Наступним кроком є підготовка другої доповіді, яка містить думки і 

висновки Комісії, узгоджені абсолютною більшістю голосів. На цьому етапі 

разом із рекомендаціями Комісія може передбачити термін в який мають бути 

імплементовані рекомендації. Після цього доповідь направляється сторонам, але 

її публікація не дозволяється.  

На черговому етапі Комісія установлює чи держава виконала свої 

зобов’язання і чи опубліковувати доповідь. Зауважимо, що опублікування 

такого виду доповідей негативно впливає на міжнародний імідж держави, тому 
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в її інтересах виконати необхідні рекомендації. Окрім того, доповідь може бути 

доведена до відома Генеральної Асамблеї ОАД, а це може ініціювати відповідну 

процедуру вже у рамках самої організації [79, c. 48].  

Доповіді Комісії не мають юридично-обов’язкового характеру, Комісія 

досить багато зусиль докладає для укладання угоди між сторонами спору. 

Зрештою, Комісія була створена як квазідипломатична установа і продовжує 

зберігати такий характер, незважаючи на розвиток квазісудових функцій [111, c. 

173, 209]. 

Міжамериканський суд з прав людини належить до органів, що 

контролюють виконання Конвенції 1969 р. Сьогодні Суд виконує основну роль 

у контрольному механізмі. 

Юрисдикція Суду щодо надання консультативних висновків постає зі ст. 

64 Конвенції, передбачачи два можливих варіанти:  

 1. Держави – члени можуть консультуватися зі Судом з питань щодо 

тлумачення Конвенції або інших договорів, пов'язаних зі захистом прав людини 

в американських державах. Таке положення поширює консультативну 

юрисдикцію Суду на трактування «Конвенції та інших договорів, що 

стосуються захисту прав людини в американських країнах». Отже, відсилання 

до Конвенції є чітким і всім зрозумілим, натомість друга частина про інші 

договори спричинила низку питань і потребувала роз’яснення. Суд у 

консультативному рішенні постановив: це відноситься до інтерпретації будь-

якого договору, що безпосередньо пов’язаний зі захистом прав людини у країні 

– члені ОАД [177]. У такий спосіб, договір може і не бути прийнятим у рамках 

міжамериканської системи, його сторонами можуть бути і не американські 

країни, це навіть може бути дво- або багатосторонній договір не з прав людини 

як такий. Основні критерії тут такі: а) положення договору, що підлягатимуть 

тлумаченню, повинні бути пов’язані зі захистом прав людини у цій системі 

[177]; б) основна мета цієї юрисдикції – сприяння американським країнам у 

здійсненні ними міжнародних зобов’язань із прав людини та допомога органам 

ОАД у виконанні покладених на них функцій у цій сфері. Фактично названі 
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положення визначають юридичні підстави відмови у наданні такого 

консультативного рішення [23, c. 6].  

У межах своєї компетенції зі Судом можуть також консультуватися органи 

організації, однак не всі, а лише ті, які перелічені у Статуті ОАД, а саме: 

Генеральна Асамблея; зустріч наради Міністрів закордонних справ; Постійна 

рада ОАД; Міжамериканська економічна і соціальна рада; Міжамериканська 

рада з питань освіти, культури і науки; Міжамериканський юридичний комітет; 

Міжамериканська комісія з прав людини; Секретаріат; Спеціалізовані 

конференції та Спеціалізовані установи.  

 2.На прохання будь – якої держави – члена ОАД суд може скерувати 

такій державі висновок щодо сумісності будь-якого з його внутрішніх законів зі 

згаданими міжнародними документами. Це положення дає змогу всім членам 

ОАД (і не лише учасницям Конвенції) зробити запит у Суд щодо відповідності 

національного законодавства прийнятим міжнародним зобов’язанням за 

Конвенцією та іншими договорами. [184]. 

Зазначимо, що Суд уже прийняв близько 20 консультативних заключень, а 

деякі уже відіграли важливу роль у становленні й прогресивному розвитку 

міжамериканської системи захисту прав людини [155]. 

До речі, право отримати такий висновок мають не лише держави – 

учасниці Міжамериканської конвенції 1969 р. а й усі члени ОАД.  

Юрисдикцію Суду щодо розгляду скарг визначає ст. 62 Конвенції 1969 р. 

Отже, до компетенції Суду входять усі надані йому справи, пов'язані з 

тлумаченням і застосуванням положень Конвенції за умови, що держави – 

учасниці Конвенції визнають чи визнали таку компетенцію або спеціальною 

заявою, зробленою відповідно до попередніх пунктів, або особливою угодою. 

Тобто Суд уповноважений розглядати справи, які містять скарги, що 

зумовлюється прийняттям сторонами спору його юрисдикції. Для цього 

потрібна чітко виражена окрема заява від держави. Саме підписання і 

ратифікація Міжамериканської конвенції про права людини 1969 р. не означає 

ipso facto визнання юрисдикції Суду.  
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Таке положення варто розглядати з огляду на ст. 61(1), де встановлено: 

«Право передання справи у Суд мають тільки держави – члени і Комісія». Тому 

індивіди не володіють відповідним locus standi. У випадку, коли держава не 

зробила заяви щодо визнання юрисдикції Суду, Міжамериканська Комісія з прав 

людини може зробити офіційне звернення про визнання юрисдикції ad hoc. 

Проте кожна держава є вільною у можливості погоджуватись чи відмовлятись. 

Щодо індивідуальних скарг, то, як вже згадувалось, індивід не має 

прямого доступу до Суду. Єдиним варіантом залишається подання скарги у 

Комісію. Після дотримання усіх формальних умов, і вичерпання процедур, 

зазначених у ст. 48 – 51 Конвенції, справа може бути скерована до Суду згідно 

його регламентом. Названі процедури спрямовані на врегулювання порядку 

поданея і розгляду справ, поданих у Комісію державами або індивідами. 

Наголосимо також, що Міжамериканська конвенція розглядає індивідуальні 

скарги як обов’язкові для держав, а міждержавні – опціональні [25, c. 159-161]. 

Це означає, що ратифікувавши Конвенцію держава ipso facto визнає право 

«будь-якої особи, групи осіб або будь-якої неурядової організації, юридично 

визнаної хоча б в одній державі – членові ОАД», подавати петицію проти 

держави щодо порушень вищезгаданої Конвенції [171, c. 735]. 

Процедура розгляду в Суді складається з письмового й усного етапів. 

Перед письмовою процедурою Суд отримує попередні заперечення або будь-які 

суттєві заперечення по суті справи. Голова Суду визначає всі часові межі для 

письмових і усних процедур. Самі слухання можуть бути публічними, а всі 

рішення офіційно публікуються. Рішення Суду з таких справ обов’язкові до 

виконання, на відміну від його консультативних рішень.  

У випадку міждержавних скарг, перш ніж подати таку скаргу, обидві 

держави повинні зробити окрему заяву про визнання юрисдикції Суду. Також 

варто нагадати, що згідно з Міжамериканською конвенцією 1969 р. не 

встановлююються вимоги до заявника бути жертвою правопорушення [24, c. 

237]. 

Ця процедура містить багато проблемних питань: непоширеність 

інформації про дану систему заходів; затяжний процес розслідування [93, c. 
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145]; вичерпання національних заходів і подальше передання справи у Комісію 

– доволі дорогий процес; нестача достатніх фінансових ресурсів у Комісії, 

проблема співвідношення державного суверенітету та юрисдикції Суду; інші 

проблеми, на котрі відповідей ще не було [78, c. 933-39; 79, c. 53-57]. 

Процедура розгляду справи в Суді завершується прийняттям рішення. 

Ратифікуючи Конвенцію, держави ipso facto приймають на себе зобов’язання 

«виконувати рішення Суду з кожної справи, в якій вони виступають стороною».  

Окрім того, до повноважень Суду належать і право вводити тимчасові 

заходи з метою припинити чи попередити особливо жорстоке порушення прав 

людини [79, c. 61]. Суд може використовувати попередні заходи у випадках, 

коли: справа про такі порушення уже перебуває у нього на розгляді; Комісія 

передала справи йому на розгляд. І хоча у статті про юрисдикцію Суду нічого не 

сказано, ці дії Суд може вчинити лише за наявності визнання його юрисдикції 

[24, c. 241]. 

Проаналізувавши питання про нормативний та інституційний механізм 

захисту прав людини у міжамериканській системі, видається логічним 

детальніше висвітлити особливості захисту свободи вираження поглідів у 

межах ОАД. 

Крім згадуваної Міжамериканської конвенції 1969 р. до джерел що 

регулюють право на СВП, необхідно зарахувати Декларацію принципів про 

СВП, схвалену Міжамериканською комісією на 108-й черговій сесії у жовтні 

2000 р. [84]. Декларація закріплює 13 принципів, які становлять основу в галузі 

забезпечення свободи вираження думки у системі ОАД. У Декларації 

констатується, що СВП у всіх її проявах – невід'ємне право людини. Кожен 

людина має право шукати, отримувати і поширювати інформацію та погляди 

вільно, тобто має право на доступ до інформації, зокрема тієї, яка є у 

розпорядженні держави. Значна увага в Декларації приділена захисту прав 

журналістів. Їхня діяльність повинна бути вільною від державного контролю і 

може регулюватися лише нормами моралі й етики, прийнятими у суспільстві. 

Держава зобов’язана дуже ретельно ставитися до гарантування запобігти та 

розслідувати всі злочини, щодо журналістів, у тому числі випадки вбивств, 
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викрадень, залякувань або погроз журналістам, а також заподіяння матеріальної 

шкоди ЗМІ. Крім цього, визначено обов’язок держави утриматися від 

можливого тиску на ЗМІ через надання чи обмеження надання пільг, 

установлення мит і податків у зв’язку з поглядами, які вони висловлюють. 

Декларація має рекомендаційний характер, але її підтримали 22 з 35 

американських держави, що надає цьому документові особливу значущість. 

Саме тому, як справедливо зазначає С. Кантон, Спеціальний доповідач ОАД зі 

СВП, Декларація отримує зростаюче визнання серед усіх соціальних верств 

нашої півкулі й стає головним мірилом у сфері СВП [244].  

Саме тому видається можливим виокремити одразу два аспекти її 

призначення. По-перше, Декларація узагальнює позицію органів ОАД щодо 

СВП, сформульованих у справах про порушення СВП, у тому числі з 

урахуванням досвіду міжнародних судових та квазісудових органів з прав 

людини. По-друге, Декларація містить перелік основних норм, які повинні бути 

імплементовані державами в їх національне законодавство з метою ефективного 

забезпечення права на СВП. 

Розглядаючи інституційний механізм забезпечення права на СВП у ОАД, 

доцільно крім Міжамериканської комісії та Міжамериканського суду, зарахувати 

сюди ще низку органів, найважливішими з котрих є Генеральна Асамблея ОАД і 

Спеціальний доповідач зі СВП. 

Генеральна Асамблея ОАД регулярно приймає резолюції, які стосуються, 

зокрема, і питань захисту СВП. Основне їх завдання – висловлювати 

рекомендації державам – членам ОАД щодо вдосконалення національного 

законодавства й правозастосовної практики, пов'язаної з правом на СВП. 

Резолюції Генеральної Асамблеї переважно присвячені захисту прав 

журналістів та доступу до інформації [328, c. 12]. З-поміж останніх, до 

прикладу, можна назвати резолюцію № AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) «Доступ 

до суспільної інформації: посилення демократії», прийнята 10 червня 2003 р. 

[2]. 

Щодо Спеціального доповідача зі СВП, то він здійснює загальний 

моніторинг усіх питань стосовно СВП у межах ОАД. Цей орган, як уже 
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згадувалося, було створено у 1997 р. Комісією ОАД з метою збору інформації 

щодо стану дотримання державами ст. 13 Міжамериканської конвенції 1969 р. 

та інформування Комісії про справи з гарантування СВП на Американському 

континенті й надання Комісії допомоги під час вирішення конкретних питань 

[383, c.10]. 

Розглядуваний орган – досить унікальний. Спеціальні доповідачі зі СВП є 

лише у чотирьох організаціях – ОАД, Спеціальний доповідач зі свободи слова і 

думок ООН, Спеціальний доповідач Африканської комісії з прав людини і 

народів та Спеціальний доповідач ОБСЄ з питання свободи преси [241]. 

На відміну від аналогічних органів інших організацій, Спеціальний 

доповідач ОАД має низку повноважень, які дають йому змогу сприяти 

поширенню стандартів СВП і запобігати порушенню норм Міжамериканської 

конвенції у цій частині. Серед таких повноважень: 1) підготовка доповідей про 

стан дотримання положень щодо СВП (доповіді можуть бути тематичними або 

ж стосуватися конкретної держави, чи певного аспекту цієї свободи; 

2) ініціювання перед Комісією вжиття застережних заходів, спрямованих на 

запобігання можливому насильству над жертвою порушення СВП та здійснення 

дій з метою запобігання порушення цієї свободи; 3) спільні заяви, в яких 

доповідачі висловлюються з окремих проблем, пов'язаних зі СВП. 

З наведених інструментів найчастіше застосовуються доповіді. Так, 

Спеціальний доповідач має робити мінімум одну доповідь на рік. Аналіз 

останніх доповідей засвідчує, що зміни у цій сфері відбуваються повільно. 

Скажімо, у доповіді за 2011 р. Спеціальний доповідач назвав чотири держави 

Латинської Америки, де порушення СВП мають системний характер, це – 

Венесуела, Колумбія, Куба і Гондурас. Відмінною рисою кожної з перерлічених 

країн є чинне дискримінаційне законодавство, слабкість і підконтрольність 

судової влади. Особливі претензії у Комісії виникли до Куби, де 

простежувалися обмеження політичних прав, у тому числі свободи слова та 

об'єднань, відсутність вільних виборів і незалежної судової влади, обмеження 

свободи пересування. Аналіз доповідей за 2013 та 2014 р.р. свідчить про те, що 

ситуація у згадуваних державах не дуже покращилась. 
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Спільні заяви, підготовлені за участю Спеціального доповідача, 

стосувалися: убивства журналістів і дифамації (2000 р.); СВП у XXI ст. (у 

взаємозв'язку з тероризмом, Інтернетом і радіо) (2001 р.); свободи слова і 

правосуддя, комерціалізації та СВП, кримінальної відповідальності за наклеп 

(2002 р.); регулювання діяльності ЗМІ й розслідування фактів корупції (2003 р.); 

публікації конфіденційної інформації, СВП у контексті культурно-релігійної 

проблематики, а також безкарності нападів на журналістів (2006 р.); питань 

власності й фінансування ЗМІ, зокрема радіо і телебачення (2007 р.); ЗМІ та 

виборів (2009 р.); Wikileaks (2010 р.); свободи слова в Інтернеті (2011 р.) та ін. 

Наприклад, 13 вересня 2013 р. Спеціальний доповідач зробив спільну заяву зі 

Спеціальним доповідачем ООН про заохочення і захист права на свободу думок 

та їх вільне вираження щодо насильства щодо журналістів і працівників ЗМІ у 

контексті протестів. У доповідях за 2014 та 2015 р. р. основна увага приділялася 

питаннями захисту прав на свободу слова в Інтернеті, захисту прав журналістів 

і права на доступ до інформації. 

Практика використання Комісією та Судом ст. 13 Міжамериканської 

конвенції 1969 р. обширна й охоплює широке коло питань. Найчастіше вони 

стосуються вбивств та позасудових страт, насильницьких зникнень, попередньої 

цензури, обмеження права на свободу думки й вираження поглядів, права на 

доступ до ЗМІ національних чи інших меншин, а також на доступ до 

інформації.  

Спробуємо розглянути таку практику докладніше. Оскільки ми частково 

аналізували окремі питання практики цих органів в у розділі 2 дослідження, 

сконцентруємо увагу на двох аспектах: 1) вбивства, позасудові страти і 

насильницьких зникнень та свобода слова, 2) попередня цензури - оскільки 

практика з даних питань є унікальною.  

Перша категорія справ постала унаслідок того, що в Латинській Америці 

спостерігається надзвичайно висока кількість злочинів, які вчиняються щодо 

журналістів і пов’язані з їхньою діяльністю. Ми, безперечно, не зможемо 

охопити всі справи, але розглянемо кілька, які, на нашу думку, найповніше 

характеризують позицію Суду і Комісії.  



182 
 

Показовою можна вважати справу про позасудову страту сенатора М. 

Варгаса проти Колумбії («Manuel Cepeda Vargas v. Colombia») [150]. Рішення 

було прийнято Міжамериканським судом 26 травня 2010 р. У даному рішенні 

Суд констатував порушення низки прав, у тому числі праао на СВП сенатора М. 

Варгаса, який був лідером Комуністичної партії Колумбії та одним із лідерів 

Патріотичного союзу. Суд постановив, що у випадках, подібних до цього, може 

мати місце фактичне незаконне обмеження СВП, коли особа, яка реалізує своє 

право на СВП, опиняється у небезпеці. На думку Суду, держава повинна 

утримуватися від дій, що посилюють уразливість людини, і приймати, коли це 

доречно, необхідні й розумні заходи для запобігання порушення або захисту 

права тих, хто опиняється у такій ситуації. Він наголосив: опозиційні 

висловлювання необхідні у демократичному суспільстві», і вказав, що «в 

демократичному суспільстві держави повинні гарантувати ефективну участь 

опозиційних осіб, груп та політичних партій не лише за допомогою відповідних 

законів, правил і практики, щоб дати їм можливість отримати реальний і 

ефективний доступ до різних дорадчих органах на рівних, а й за допомогою 

вжиття необхідних заходів щодо забезпечення повного здійснення права, беручи 

до уваги вразливе становище членів деяких соціальних груп». Суд також 

установив: хоча сенатор М. Варгас міг реалізувати свої політичні права, тобто 

право на СВП, але те, що він продовжував їх здійснювати, вочевидь, і слугувало 

причиною його позасудової страти. Отже, держава не створила умов і не надала 

гарантій сенаторові, щоб він мав реальну можливість здійснювати функції, 

заради виконання яких він був обраний демократичним шляхом, через 

оприлюднення своєї позиції під час участі у публічних дебатах у порядку 

здійснення права на СВП.  

Знадаємо також справу «В. Рестрепо і Сім'ї проти Колумбії» [249]. Суд 

виніс рішення 3 вересня 2012 р. Ця справа стосувалася нападу солдатів 

колумбійської національної армії на журналіста, коли він знімав демонстрацію 

протесту, під час якої солдати побили кількох протестувальників. Справа 

містить докладний опис загроз і утисків, яких зазнав журналіст і члени його 

сім'ї, опис спроби позбавлення волі журналіста після за спроби В. Рестрепо 
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ініціювати судовий розгляд у справі проти осіб, які йому погрожували. 

Міжамериканський суд визнав порушення права журналіста на особисту 

недоторканність і СВП, констатуючи, що держава не забезпечила належного 

захисту, враховуючи адресовані йому погрози. Крім того, Колумбія не провела 

ефективного розслідування нападу на журналіста, як і інших переслідувань з 

боку влади, з якими він зіткнувся. На думку Суду, журналістика може 

здійснюватися вільно лише тоді, коли ті, хто виконує цю роботу, не стають 

жертвами погроз чи фізичної, психологічної чи моральної агресії або інших 

актів переслідування. Держави «зобов'язані забезпечити ефективні заходи щодо 

захисту життя та фізичної недоторканності журналістів, які стикаються з 

особливим ризиком внаслідок виконання своїх професійних обов’язків». У 

рішенні Суд зобов’язав Колумбію не лише компенсувати шкоду, заподіяну 

заявникові та його сім’ї, а й зобов'язав державу ввести в освітні програми з прав 

людини для Збройних сил спеціальний модуль з захисту права на свободу 

думки та слова і про роботу журналістів і працівників ЗМІ. 

Інший приклад – справа «Узкатегуі та інші проти Венесуели» [248] 

рішення в якій Міжамериканський суд виніс 3 вересня 2012 р. Заявники стали 

жертвами порушення цілої низки прав людини: Н. Узкатегуі – право на життя; 

Л. Узкатегуі та К. Узкатегуі, які намагалися захистити першого заявника, – 

права на свободу та особисту недоторканність і Л. Узкатегуі – права на СВП. 

Після вбивства Н. Узкатегуі його брат Л. Енріке не тільки звернувся до 

прокурора, а й почав стверджувати через різні ЗМІ, що керівник військової 

поліції штату Фалькон відповідальний за вбивства, вчинені за його 

командування спеціально створеними особисто ним «групами знищення». Після 

цих заяв Л. Узкатегуі стали погрожувати й переслідувати, а також порушили 

стосовно нього кримінальну справу за наклеп. Розглянувши всі обставини 

справи, Суд постановив, що публічні заяви Л.Узкатегуі можуть і повинні 

розглядатися як частина ширшої суспільної дискусії про можливу причетність 

сил державної безпеки до випадків серйозних порушень прав людини. 

Зауважуючи актуальність таких тверджень, Суд постановив: існування 

кримінальної справи, тривалість розслідування і те, що справу було порушено 
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за заявою високопоставленої особи, могли мати «сковуючий або гальмівний» 

вплив на здійснення СВП, що не відповідає обов'язку держави гарантувати 

вільне та повне здійснення цього права у демократичному суспільстві. Стосовно 

погроз і залякування, враховуючи, що «свобода вираження думки може бути 

протиправно обмежена обставинами de facto, котрі прямо чи опосередковано 

можуть поставити особу в небезпечну ситуацію або ситуацію підвищеної 

вразливості, Суд ухвалив: кожна держава повинна «утримуватися від дій, які 

сприяють, стимулюють, підтримують або збільшують цю вразливість, і, коли це 

доречно, зобов'язана вжити необхідних розумних заходів для запобігання 

порушень і захисту прав тих, хто опинився у подібній ситуації. Суд констатував, 

що держава не довела, що нею були прийняті достатні й ефективні заходи у 

зв'язку з погрозами та переслідуваннями Л. Узкатегуі, порушивши у такий 

спосіб права заявника на свободу й особисту недоторканність, а також свободу 

думки і слова за змістом Американської конвенції.  

Отже, як засвідчують наведені рішення Міжамериканський суд часто 

стикається із порушенням права на СВП, що супроводжуються порушенням 

права на життя, свободу, особисту недоторканість та ін. Причому, Суд завжди 

наголошує: держава має обов’язок захищати осіб, які зазнають переслідування 

через свої погляди. 

Друга категорія справ – справи про попередню цензуру. Вони трапляються 

нечасто, в історії Суду їх було всього кілька. За приклад наведемо справу 

«Ольмедо-Бустос та інші проти Чилі» («Olmedo-Bustos et al. v. Chile») [27]. Її ще 

називають справою про «Останню спокусу Христа» («The Last Temptation of 

Christ»). Справа, безсумнівно, є найвідомішою, яку коли – небуть розглядав 

Міжамериканський суд [180, c.228-230]. Рішення Суд виніс 5 лютого 2001 р.  

Скаргу подали громадяни Чилі у зв'язку з порушенням ст. 12 (свобода 

совісті та релігії) і ст. 13 Міжамериканської конвенції. На думку заявників, 

Верховний суд Чилі рішенням від 17 червня 1997 р. здійснив цензуру стосовно 

демонстрації художнього фільму «Остання спокуса Христа». У кінокартині М. 

Скорсезе, знятому за книгою Н. Казандзакіса, Ісус зображений не так, як у 

Євангелії. Окремі епізоди фільму багато християн визнали обурливими, 
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наприклад те, що у фільмі Христос показаний звичайною людиною, яка 

бореться з почуттям провини, відчуває спокуси та бажання відмовитися від 

своєї місії на користь комфортнішого життя простого смертного. 

Кінематографічна рада Чилі, орган уповноважений контролювати показ фільмів 

у країні, спочатку відмовила у дозволі на його показ, але у 1996 р. усе – таки 

видала дозвіл за умови, що фільм буде демонструватися лише для дорослої 

аудиторії. Згодом це рішення було оскаржено в суд, і дозвіл на демонстрацію 

фільму був скасований Верховним судом Чилі після того, як група чилійців 

отримала рішення Апеляційного суду Сантьяго від 20 січня 1997 р. про 

анулювання дозволу Кінематографічного ради на демонстрацію фільму. 

Верховний суд Чилі підтвердив рішення Апеляційного суду 17 червня 1997 р., 

заявивши зокрема, що дифамація і спотворене зображення особистості Ісуса 

Христа ображає всіх, хто, як і заявники, вірять у Нього. 

Справа була передана на розгляд у Міжамериканську комісію. 

Розглянувши всі обставини справи, вона дійшла висновку, що заборона на 

демонстрацію фільму накладена чилійськими судами, несумісна з положеннями 

Американської конвенції, оскільки порушує її ст. 12 і 13. Здійснивши цензуру, 

Чилі порушила зобов'язання за ст. 2 Конвенції, яка вимагає від держав вжити на 

національному рівні заходи, щодо забезпечення і захисту прав та свобод 

людини, визнаних у Конвенції. Комісія рекомендувала Чилі відмовитися від 

цензури на фільм «Остання спокуса Христа» і вдосконалити національне 

законодавство у такий спосіб, який гарантує здійснення відповідних прав і 

свобод людини. Чилі проігнорувало рекомендації Комісії, що й слугувало 

причиною передачі справи до Міжамериканського суду. Комісія звернулася до 

Міжамериканського суду з проханням зобов'язати Чилі: забезпечити нормальну 

рекламу і демонстрацію фільму; привести національне законодавство 

відповідно до норм Конвенції, аби вилучити попередню цензуру стосовно 

реклами та демонстрації кінематографічної продукції; забезпечити, щоб у 

процесі здійснення своїх повноважень публічні органи й посадові особи у своїй 

діяльності виходили з необхідності гарантувати свободу слова, совісті й релігії, 

визнані Американської конвенцією, й утримувалися від введення попередньої 
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цензури на кінематографічні твори; компенсувати втрати, яких зазнали жертви 

порушення прав людини, зокрема витрати, пов'язані з веденням справи у 

Міжамериканській комісії та Суді. 

Суд виніс рішення, де констатувалося порушення ст.13 Конвенції, але 

заперечив порушення ст. 12 Конвенції та зобов'язав Чилі внести зміни у 

національне законодавство й унеможливити здійснення попередньої цензури. 

Суд наголосив, що свобода вираження думки належить до основоположних 

принципів демократичного суспільства, а його порушенням є будь-яка цензура 

ідей і думок, навіть тоді, коли ці ідеї та думки непопулярні (п. 100), 

спричиняють шок, можуть вибити з колії чи образливі для держави або частини 

населення країни (п. 101). У зв'язку з цим рішенням у Чилі була проведена 

реформа, а правові позиції, сформульовані у згадуваній справі, незмінно 

відтворюються Міжамериканським судом у справах про СВП, в частині 

попереденьої цензури.  

Крім рішень за індивідуальними скаргами, як уже згадувалося, 

Міжамериканський суд має повноваження виносити консультативні рішення. 

Мінімум одне із них стосується СВП, а саме – у консультативному висновку, 

підготовленому за запитом Коста-Рики у 1984 р. Суть проблеми полягала у 

тому, що національне законодавство Коста-Рики зобов'язувало кожного 

журналіста стати членом Міжамериканської асоціації преси як умову 

здійснення своєї професійної діяльності. 

У консультативному висновку Міжамериканський суд виокремив 

«подвійний аспект» свободи вираження думки, визначивши, що ця свобода 

принаймні означає: по-перше, «ніхто не буде свавільно обмежувати або 

перешкоджати» вислювати думку; по-друге, всім буде гарантоване право 

«отримувати будь-яку інформацію і мати доступ до думок, висловлених 

іншими». Отже, існує тісний зв'язок між правом на СВП та правом отримувати 

інформацію (право на інформацію), і ці два аспекти повинні бути «гарантовані 

одночасно». Крім того, Міжамериканський суд попередив, що суспільство, яке 

не володіє інформацією, насправді не є вільним: свобода вираження думок 

становить «первинний і основний елемент «громадського порядку в 
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демократичному суспільстві» та наріжний камінь – основа існування 

демократичного суспільства. Суд зазначив, що свобода слова може також 

постраждати «без прямого втручання держави» у випадку, коли, наприклад, 

поширення інформації утруднено наявністю монополії або олігополії у 

власності на ЗМІ. Міжамериканський суд установив несумісність закону про 

асоціацію журналістів Коста-Рики із правом на свободу думки і висловлювання 

думки, закріпленому в ст. 13 Американської конвенції, оскільки він заперечує 

право на доступ кожної особи до повного використання ЗМІ в якості засобу 

вираження думки або повідомлення інформації. 

Керуючись консультативним висновком Міжамериканського суду, 

Верховний суд Коста-Рики скасував національний закон, що зобов'язує вступати 

журналістів до Міжамериканської асоціації преси. Окрім того, після винесення 

консультативного висновку, Коста-Рика внесла зміни у національне 

законодавство, що сприяло підвищенню авторитету Міжамериканського суду на 

просторі ОАД. 

Отже, підсумовуючи аналіз, доходимо висновку: Міжамериканська 

система захисту прав людини, функціонуючи в межахх ОАД, зробила вагомий 

внесок у питання розвитку СВП.  

 

3.4. Особливості правового регулювання свободи вираження поглядів 

в африканській системі захисту прав людини 

Африканська система захисту прав людини діє у межах АС, яка до 2002 р. 

називалася ОАЄ. Одним з основних завдань Організації було сприяння 

ліквідації усіх форм колоніалізму на континенті, у зв’язку з чим вона згодом 

дана організація зацікавилася і питанням захисту прав людини [472, c. 203-204].  

Створення цієї організації, а також прийняття Африканської конвенції 

прав людини і народів в 1981 р. стало підґрунтям для формування системи 

міжнародного захисту прав людини на Африканському континенті [68]. Наразі 

юридичними підставами такої системи є: Установчий договір АС [77], 

Африканська конвенція прав людини і народів 1981 р, Конвенція ОАЄ 1969 р., 

яка регулює конкретні аспекти проблем біженців у Африці [172], Африканська 
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конвенція про права і благополуччя дитини 1990 р. [5]; Протокол до 

Африканської конвенції прав про заснування Африканського суду з прав 

людини і народів прав людини і народів 1998 р. [186]; Протокол до 

Африканської конвенції прав людини і народів про права жінок в Африці 2003 

р. [187]; Африканська конвенція з питань демократії, виборів та управління 

2011 р. [5] 

Проблема захисту СВП знайшла своє втілення у двох із названих 

документів:  

1. Африканській конвенції прав людини і народів 1981 р., ст. 9 якої 

передбачає: «Кожна людина має право на отримання інформації. Кожна людина 

має право висловлювати і поширювати свою думку в межах, визначених 

законом». 

2. Африканській конвенції з питань демократії, виборів та управління 2011 

р., що містить кілька норм, які регулюють свободу вираження думок під час 

виборів. 

Інституційний механізм захисту права на СВП складається з двох 

основних органів – Африканської комісії з прав людини і народів і 

Африканського суду з прав людини і народів. 

Африканська Комісія з прав людини і народів налічує 11 членів, що 

виконують свої функції особисто. Її члени обираються терміном на 6 років. У 

формуванні Комісії був застосований загальний підхід до кандидатур: 

африканці повинні мати бездоганну репутацію та високі моральні якості – 

чесність, неупередженість і компетентність у сфері прав людини та народів; 

особлива увага надається особам, що володіють знаннями у сфері права.  

Відповідно до ст. 33 Конвенції, члени Комісії призначаються державами-

учасницями Конвенції й обираються Асамблеєю. Секретаріат Комісії 

розташований у Банджулі (Гамбія). Комісія засідає зазвичай у Банджулі або в 

столиці іншої африканської держави. Комісія володіє як захисним, так і 

сприяючим мандатом [82, c.335]. 
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Комісія збирається двічі на рік на регулярні сесії – від 10 до 15 днів, а 

може проводити й позачергові сесії, які скликаються головою на прохання 

голови Комісії або більшості членів. 

Скарги у Комісію можуть подавати і держави, й індивіди щодо порушення 

прав зі сторони держав-учасниць Конвенції. Міждержавні скарги, були 

використані лише один раз [88]. 

Проте саме право індивідуальної скарги не є чітко вираженим в 

Африканській конвенції прав людини та народів 1981 р. Воно допускається 

лише у випадку «серйозних та масових порушень», коли застосовується 

процедура ст. 58 Конвенції. Однак Комісія від самого початку визнала свою 

юрисдикцію розглядати скарги про будь-які порушення прав людини 

закріплених у Конвенції, за умови виконання всіх умов допустимості. Окрім 

того, практика Комісії засвідчила, що скарги від індивідів та неурядових 

організацій приймаються [121, c. 694]. Тут, як і в інших регіональних системах 

захисту прав людини, індивідуальні скарги користуються більшою 

популярністю, аніж міждержавні. Проте вагомий сам факт існування 

можливості зробити таку заяву.  

Аналізуючи процедуру подання індивідуальних скарг, зазначимо, що після 

того, як заява уже подана, скеровується запит до тієї чи іншої держави з метою 

отримання підтвердження чи спростування скарги. Якщо від держави не 

поступає ніяких коментарів, Комісія виходить з фактів, наданих позивачем. 

Якщо своїм рішенням Комісія встановить факт правопорушення, вона також 

може зробити певні рекомендації щодо припинення порушень, внесення 

відповідних законодавчих змін тощо. Проте у цій системі рекомендації такого 

виду не надто дієві, тому держави часто їх ігнорують або виконують у спосіб, 

який навряд чи можна вважати прийнятним. 

Щодо самої процедури розгляду індивідуальних скарг, то існують два 

суперечливі положення, де зазначено, яким саме чином Комісія має діяти у 

випадку отримання індивідуальних скарг. У ст. 58 констатовано: у випадку, коли 

одне чи кілька таких повідомлень пов’язані і «серією серйозних масових 

порушень прав людини і народів», то Комісія має право ініціювати встановлену 



190 
 

процедуру. Ця процедура дає змогу Комісії звернути увагу Асамблеї глав 

держав і урядів на такі випадки, а згодом уповноважує Асамблею доручити тій 

самій Комісії глибше дослідити випадок і подати Асамблеї доповідь з викладом 

фактів і рекомендаціями. Однак аналіз практики дозволяє виявити суттєві 

недоліки процедури. По-перше, оскільки в Конвенції застосовано термін «серія 

серйозних масових порушень», то це автоматично вилучає з-під юрисдикції 

Комісії одиночні випадки грубих правопорушень. По-друге, сам механізм 

слабкий і обмежується лише політичним тиском на державу. Знову ж таки, як 

підтверджує практика, ті справи, що подавала Комісія не знаходили належної 

підтримки в Асамблеї АС. Тому навряд чи доцільно тепер подавати скарги за 

цією процедурою.  

Ще однією процедурою, що дає змогу контролювати виконання конвенції 

Комісією, є розгляд доповідей держав. Згідно зі ст. 62 усі країни – учасниця 

Конвенції зобов’язані кожні два роки подавати доповідь щодо прогресу, 

досягнутого під час виконання положень цього документа [161]. І хоча 

Конвенція прямо не передбачає, чи саме Комісія має розглядати такі доповіді, 

Асамблея АС погодилась з рекомендацією Комісії і в такий спосіб розширила її 

юрисдикційні повноваження [120, c. 128]. На відміну від інших процедур, 

розгляд доповідей є максимально публічним. 

Проте сам процес подання доповідей відбувався дуже повільно. Так, 

більшість держав – учасниць станом на 2000 р. узагалі не подала жодної 

доповіді. Однак з часом ситуація дещо покращилася, і держави стали 

дисциплінованішими у даному питанні. За результатами розгляду доповідей 

держав, Комісія від 2001 р. почала видавати заключні спостереження, де 

висловлює думку щодо досягненого державою прогресу.  

Вагому роль у роботі Комісії відіграють, як уже згадувалось, Спеціальні 

доповідачі. Їх призначає Комісія зазвичай для вивчення певного важливого, на її 

думку, питання. Причому кількість таких доповідачів постійно зростає. Для 

прикладу, з моменту заснування до 2001 р. Комісія призначила всього трьох 

доповідачів, а сьогодні їх кількість становить понад десять. Практика 

призначення таких осіб мала на меті покращити функціонування самої Комісії. 
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Аналізуючи правові підстави призначення доповідачів, зауважимо, що Комісія 

не має юридичної основи для таких дій доповідачів у Конвенції. Більшість 

учених і практиків стверджують, що Комісія використала у цьому випадку так 

звану концепцію домислюваної компетенції. Як стерджує Дж. Харінгтон, – це 

своєрідне нововведення Комісії [115, c. 248]. Окрім того, інститут Спеціальних 

доповідачів настільки широко використовується у системі органів ООН, що їх 

призначення не потребує особливої регламентації, а може регулюватися за 

аналогією. Хоча, на нашу думку, можливість створення такого органу Комісією 

постає із аналізу ст. 46 Конвенції, яка дозволяє застосовувати Комісії «усі 

необхідні методи розслідування». 

Комісія має ще один ефективний спосіб для глибшого вивчення ситуації, 

що склалася у сфері, який належить до її компетенції, зокрема в аналізі 

фактичних обставин конкретного порушення прав людини. Таким механізмом є 

проведення інспекції на місцях. Уперше таку процедуру застосовувала Комісія у 

1995 р. Від тоді кожен член Комісії відповідає за певні держави. Ці інспекції 

охоплюють низку дій – від розслідування фактів до загальних візитів, 

спрямованих на сприяння формуаанню дієвої системи захисту прав людини у 

межах держави [168, c. 100]. 

Важливий аспект діяльності Комісії – розробка резолюцій з метою 

покращення правової регламентації захисту основних прав людини, що 

захищаються Конвенцією. Усі резолюції, прийняті Комісією, умовно можна 

розподілити на дві групи, які стосуються: 1) усіх держав; 2) конкретної 

держави. 

З моменту створення Комісія прийняла резолюції з окремих питань 

захисту прав людини на Африканському континенті. [120, c. 196]. Отже, Комісія 

послуговується великою кількістю засобів, які спрямованих на реалізацію її 

повноважень.  

Однак аналіз практики діяльності цього органу дає змогу дійти висновку, 

що навіть існуючих повноважень Комісії недостатньо для ефективного 

виконання її функцій. Окрім того, дехто з авторів узагалі стверджує, що Комісія 

просто неспроможна належним чином захищати права людини. Як констатує М. 



192 
 

Удомбона, Комісія діяла виключно формально, тобто її діяльність практично 

зводилась до паперової роботи. Будучи єдиним органом, Комісія виявилась 

нездатною підтримувати законність, необхідну для ефективного захисту прав 

людини в Африці [247, c. 47]. 

Цей погляд загалом справедливий. Комісії насправді не вистачає 

ефективних повноважень. До її компетенції не входить право виносити 

обов’язкові рішення щодо держави про припинення виявлених порушень прав 

людини чи зобов’язати їх виплати відшкодування жертвам таких 

правопорушень. У Комісії також нерідко виникають значні проблеми з 

фінансуванням. Тому вона може виконувати лише частину офіційних завдань 

передбачених Конвенцією [151, c. 117]. Як виявилось, жертви правопорушень 

часто не можуть отримати доступ до Комісії, адже через вимоги, закладені у 

Конвенції, зокрема у ст. 56, вона була змушена більшість поданих повідомлень 

або скарг визнати недопустимими. Тут наведемо переконливий приклад, коли 

Комісії не вдалось ефективно виконати свої обов’язки. Так у липні 1994 р. 

розпочались масові заворушення у Руанді, які призвели до великої кількості 

жертв. Як стало відомо згодом, ці особи – жертви геноциду. Отримавши близько 

сотні повідомлень від індивідів та неурядових організацій, Комісія обмежилась 

лише прийняттям резолюції стосовно Руанди [115, c. 252]. Зауважимо також, що 

Комісію часто критикують через персональний склад. Деякі члени Комісії 

обіймали або й тепер обіймають урядові посади (наприклад, генерального 

прокурора, міністра юстиції, міністра внутрішніх справ, посла, інші урядові 

посади при диктаторських режимах, а це могло б означати їхню особисту 

причетність до порушень прав людини), що мало б бути несумісним з 

незалежним і неупередженим виконанням ними функцій [247, c. 71]. Хоча за 

останні роки функціонування Комісії трохи покращилось. Прагнучи поліпшити 

ситуацію, Комісія скористалась власною ініціативою і внесла певні корективи у 

свій регламент, частково розширивши свої повноваження [170]. Це сприяло 

зростанню ефективності її діяльності, що простежується після втрати Комісією 

монополії на розгляд скарг, тобто з початком функціонування Африканського 

суду. 
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Серед резолюцій Комісії, які стосуються СВП, можна зараховувати кілька 

десятків документів [219; 212]. Проте, безперечно, найважливішою з – поміж 

них є Декларація принципів СВП в Африці, прийнята у 2002 р. [83]. Документ 

не надто великий за обсягом, адже містить усього 16 статей, але його значення 

важко переоцінити. Для цього існує низка причин. По-перше, Декларація 

розроблена за участю Спеціального доповідача з питань СВП та доступу до 

інформації, отже, серед іншого, покликана вирішити нагальні проблеми, які 

існували у цій сфері й були виявлені доповідачем. По-друге, продуманістю і 

збалансованістю вирізняється зміст Декларації. Вона уточнює і тлумачить зміст 

окремих елементів прав особи, передбачає взаємні зобов’язання особи та 

держави у цій сфері. На особливу увагу заслуговують положення: заборона 

втручання у СВП (ст. 2); забезпечення права на різноманітність (ст. 3); свобода 

інформації (ст. 4); низка прав ЗМІ та гарантії журналістської діяльності (ст. 5 – 

10). 

Вагому роль відіграє Резолюція про безпеку журналістів і працівників 

ЗМІ в Африці, що констатуючи незадовільний стан зі захистом прав 

журналістів у Африці, закликає держави вжити низку заходів, які можуть 

суттєво вплинути на існуючу ситуацію [221].  

Не менш важливою для становлення СВП має Резолюція про скасування 

кримінальної відповідальності за дефомацію в Африці [214]. У ній Комісія, з 

одного боку, звертається до держав – учасниць зі закликом скасувати 

кримінальну відповідальність за наклеп чи образу та закони, що обмежують 

свободу слова, і дотримуватися положень СВП у межах, передбачених у 

Конвенції, Декларації та інших регіональних і універсальних міжнародних 

документах. З іншого боку, Комісія просить журналістів та працівників ЗМІ 

поважати принципи журналістської етики і стандарти у сфері збору, звітності й 

інтерпретації точної інформації, аби уникнути обмеження на СВП. 

Африканський суд з прав людини і народів створений як спроба 

виправити основні недоліки, що були закладені під час розробки Конвенції. 

Створення цього органу було необхідним для логічного розвитку інституту 

захисту прав людини на Африканському континенті. У зв’язку з цим було 
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вироблено три проекти змін: Комісія могла бути: а) підсилена; б) доповнена; в) 

замінена Судом. Перший варіант залишився виключно теоретичним. 

Пропозиції, внесені Комісією, ніколи не розглядались серйозно, наприклад, 

створення Суду, було на той час надто недоречним. Та й загалом Суд не є 

органом для того, щоб захищати права людини через проведення навчань та 

організації конференцій. Окрім того, міжамериканська та європейська системи 

довели, що Комісія може відігравати важливу практичну роль. Тож зупинились 

на другому варіанті – дворівневій системі. Таке рішення було передбачене 

Протоколом до Конвенції, який набув чинності 25 січня 2004 р. [183] 

Суд складається з 11 суддів. Кожен з них походить із країн – членів 

Африканського союзу і має практичні, юридичні й наукові знання, компетенцію 

та досвід у сфері прав людини і народів. При цьому тут важлива роль 

відводиться принципу незалежності і безсторонності суддів, що часто 

піддавався сумнівам у випадку з Комісією [115, c. 250]. Окрім того, регламент 

Суду визначає види діяльності, несумісні з наведеним принципом. Ще одна 

відмінність між Судом і Комісією полягає в тому, що в Протоколі зазначено: Суд 

проводить усі свої засідання публічно. 

Проте основну, відмінність між цими інституціями становить 

обов’язковість рішення. Протокол у ст. 30, зобов’язує держави, які його 

підписали, виконувати всі рішення Суду в установлений ним час. Рішення 

Комісії має рекомендаційний характер. Рішення ж Суду у справі є остаточними і 

оскарженню не підлягають. Окрім того, Суд має набагато більшу компетенцію у 

сенсі різноманітності прийнятих рішень: це можуть бути і рішення по суті 

справи, і рішення про тимчасові заходи, і рішення про виплату компенсації 

тощо. Після того Суд надсилає своє рішення сторонам, Комісії, державам – 

членам АС і Виконавчій раді АС, яка від організації здійснює моніторинг 

виконання рішення.  

Отже, африканська регіональна система захисту прав людини має низку 

істотних відмінностей та особливостей, і в частині закріплених у рамках 

прийнятих у ній документів прав та свобод, і в частині функціонування 

контрольного механізму. Аналізуючи співпрацю країн Африки у сфері прав 
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людини, африканські юристи зазначають, що в основу такої співпраці покладені 

питання розвитку, боротьби з колоніалізмом і расизмом [11, c.19; 358, c.99].  

Суд може виносити два види рішень – консультативні висновки та власне 

рішення у справі. 

Перший вид рішень Суд виносить на підставі ст. 4 (1) Протоколу, де 

зазначено, що Суд володіє повноваженнями давати юридичну оцінку положень 

Конвенції у формі консультативних висновків. Під час проведення перемовин 

серед держав – учасниць не виникало гострих заперечень проти наявності такої 

юрисдикції в Суду. Відповідно держави не мали нічого проти юридично не 

обов’язкових висновків Суду, в зв’язку з чим новостворений Суд володіє 

дорадчою юрисдикцією, яка за обсягом перевищує подібну юрисдикцію інших 

подібних судів [151, c. 142]. Широка компетенція ratione materiae впливає і на 

юрисдикцію Суду з надання консультацій, адже він уповноважений надавати 

консультативні висновки не лише щодо Африканської хартії з прав людини і 

народів, а й стосовно інших міжнародних документів. Єдине обмеження, яке 

тут встановлене, полягає у тому, що предмет обговорення не може бути 

пов’язаний з предметом, який уже досліджувала Комісія. Ця умова, спрямована 

на те, аби захистити мандат Комісії i полягає у тому, що ті, хто хоче запросити 

юридичну думку, має право звернутись, або в Комісію або в Суд. Хоча, знову ж 

таки, це не означає, що індивіди мають право необмеженого доступу до Суду.  

Запит подібного висновку може бути зроблений також зі сторони 

Африканського союзу, його органів, членами АС, та організаціями, визнаними 

АС. Порівняно з іншими системами, тут діє найчисленніше коло суб’єктів, котрі 

володіють правом подавати такі запити. Особливу увагу варто звернути на 

положення про організації, визнані АС. У Протоколі чітко не зазначено, йдеться 

про міжурядові чи про неурядові організації. Можна однак припустити, що у 

випадку, коли неурядові організації не мають прямого доступу до Суду, для 

подання скарги, вони не повинні мати права подавати запит стосовно надання 

консультаційного висновку. Адже це може бути сприйняте як подання певної 

прихованої форми скарги на державу, котра не визнала юрисдикції Суду згідно з 

Протоколом [96, c. 227-228]. Тому до цього питання намагалися підійти гнучко: 
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неурядові організації можуть запросити консультативний висновок, але якщо 

Суд убачатиме в цьому запиті спробу подати скаргу проти певної держави, він 

може її відхилити. Тобто Суд не зобов’язаний, а має право надавати такий 

висновок. 

Набагато важливішиою є компетенція Суду щодо розгляду справи по суті. 

Як уже згадувалося, коло суб’єктів, котрі можуть ініціювати процес, є широким, 

хоча і містить низку обмежень. Однак існує значна предметна компетенція Суду. 

Відповідно до ст. 7 Протоколу Суд може застосовувати не лише Хартію та 

Протокол, а й інші документи. Тобто Африканська комісія, Європейський і 

Міжамериканський Суди можуть застосовувати виключно документи з прав 

людини як джерело тлумачення, використовуючи договір, яким вони були 

встановлені. Натомість Африканський суд юридично уповноважений виносити 

обов’язкові до виконання рішення для держав за порушення універсальних, 

регіональних та субрегіональних угод, які вони ратифікували.  З позиції 

більшості міжнародників, це – корисна риса, яка дає змогу індивідові обирати 

відповідні положення для захисту, використовуючи весь спектр міжнародних 

гарантій незалежно від документа, в якому вони закріплені [96, c. 227-228].  

Проте існує й позиція, згідно з якою ст. 3 (1) зазначає лише, що у 

діяльності Суд повинен застосовувати належні документи з прав людини. На 

погляд прихильників такої концепції тільки договори, де прямо передбачено 

юрисдикцію Суду повинні розглядатись як відповідні у цілях даної статті [122, 

c. 166-168]. На підтримку такого обмежувального тлумачення висунулось 

твердження, що застосування договорів, відмінних від Конвенції, зашкодить 

юрисдикції інших органів у сфері захисту прав людини і спричиняють 

неналежне (неоднозначне) тлумачення та застосування таких договорів. Хоча 

варто погодитися з противниками такого підходу, які стверджують, що ця 

позиція неправильна і найімовірніше відображає бажання держав залишити 

максимум влади і повноважень у себе. Надалі таке тлумачення означатиме, що 

африканські країни свідомо ратифікують інші договори, припускаючи: 

зазначені у них права не можна буде захистити в Суді з прав людини. У такому 

випадку ці дві позиції відображають співвідношення політики та права на 
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Африканському континенті. Адже, ратифікуючи Протокол, африканські країни 

усвідомлювали межі ст. 3 (1). Та й travaux préparatoires підтверджує, що це 

положення мало на меті поширити юрисдикцію Суду на договори, відмінні від 

Конвенції та Протоколу [210]. І хоча таке розширене тлумачення може, з одного 

боку, утримати африканські країни від ратифікації важливих міжнародних і 

регіональних договорів у майбутньому, але, з іншого боку – цей політичний 

аргумент у жодному випадку не впливає на юридичний аспект питання – Суд 

має юрисдикцію застосовувати інші договори у своїй правозастосувальній та 

правотлумачній практиці. 

Набагато вагомішим є право на доступ індивідів та неурядових 

організацій до подання скарг. Під час переговорного процесу це питання було 

найбільш спірним. Безсумнівно, неурядові організації підтримували введення 

широких положень locus standi, а держави чинили цьому опір. Згодом навіть 

неурядові організації визнали, що необмежений доступ до Суду з боку індивідів 

і неурядових організацій буде неприйнятною умовою для держав, тому 

необхідно шукати компромісне рішення. Спершу була зроблена спроба 

побудувати цей механізм у такий спосіб: перш ніж отримати доступ до Суду, 

необхідно пройти процедуру розгляду в Комісії. Безпосередній доступ 

надавався лише у виняткових випадках. Проте навіть на такий компроміс не 

погодилась низка держав Африки, зокрема Нігерія та Судан. Їхня позиція 

полягала в тому, що вони ще не готові до такої юрисдикції майбутнього Суду. За 

наполяганням цих держав було досягнуто іншої домовленості: неурядові 

організації та індивіди володітимуть locus standi у випадку, коли їм буде надано 

дозвіл, а держава, на дії якої вони скаржаться, зробить заяву про визнання 

юрисдикції Суду відповідно до ст.5 (3) та 34 (6) Протоколу. Проте сумнівно, 

щоб держави надто поспішали у наданні таких заяв. Унаслідок цього, нестача 

потрібної кількості декларацій зведе компетенцію Суду лише до розгляду 

міждержавних скарг. 

Хоча, знову ж таки, Комісія має практично необмежене право ініціювати 

процес. На вимогу сторін або з власної ініціативи Комісія може звернутись до 

Суду з приводу усіх питань у випадку, коли та чи інша держава не виконує її 
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рекомендацій. Загалом постає питання про рекомендаційний характер таких 

рішень Комісії. За юридичним характером вони і надалі залишаються частиною 

soft law, і відповідно їх виконання залежить від волі самої держави. Проте варто 

зауважити: велику роль тут відіграє політична сила рекомендацій, що дає змогу 

констатувати мінімальне, але все – таки зростання значення цього інституту. 

Тому сам Суд не зобов’язаний розглядати усі без винятку звернення. Це 

питання врегульовується ст. 8 Протоколу, де зазначено, що Суд повинен 

розглядати всі справи, подані йому, не забуваючи про принцип 

компліментарності між Комісією і Судом. Це положення також означає, що Суд 

не зобов’язаний брати до уваги всі дані отримані від Комісії. Однак, як 

засвідчує практика Комісії, самі справи, які надходять до Комісії, містять доволі 

чіткі й подекуди беззаперечні докази порушень прав людини. У зв’язку з цим в 

окремих випадках Суд, з огляду на своєрідний тиск Комісії та громадськості 

просто не в змозі не підтвердити висновки Комісії. Безсумнівно, цей механізм 

можна розглядати як намагання Комісії перетворювати свої необов’язкові 

рішення на юридично зобов’язувальні для тієї чи іншої держави. Практичне 

значення цього явища залежить від Комісії та її переконань захищати права й 

інтереси індивідів, котрі стали жертвами правопорушень, чи, як це трапилось з 

Європейською комісією, захищати «публічний інтерес» [167, c. 202]. 

В африканській системі захисту прав людини і народів, на відміну від 

європейської чи американської системи, питання СВП не надто актуальне.Це 

пов’язано не стільки із відсутністю порушень цього права, скільки з існуванням 

серйозніших і нагальніших системних проблем, як от забезпечення права на 

життя здоров’я, справедливого правосуддя та ін. Проте це в жодному випадку 

не означає, що Комісія і Суд не приділяють увагу цьому питанню. 

Як засвідчує аналіз їхньої діяльність у розглядуваній сфері, Комісія 

прийняла низку заходів, спрямованих на покращення ефективності захисту 

цього права. Чи не найвагомішим є те, що Комісія ініціювала створення уже 

згадуваного спеціалізованого органу – Спеціального доповідача зі СВП та 

доступу до інформації в Африці. Цей орган створений у 2004 р. [240] з ціллю 

збору інформації щодо стану дотримання державами ст. 9 Конвенції та 
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інформування Комісії стосовно справ зі забезпечення СВП на Африканському 

континенті й надання Комісії допомоги під час вирішення конкретних питань 

[240]. 

Мандат спеціального доповідача до 2007 р. охоплював такі повноваження: 

1) аналіз національного законодавства в сфері ЗМІ, політики та практики з 

цього питання у державах – членах; 2) контроль за дотриманням свободи слова і 

консультування держав – членів стосовно стандартів у цій сфері; 3) 

розслідування фактів про масові порушення свободи слова і вироблення 

відповідних рекомендацій Африканській комісії; 4) пропагування свободи слова 

та здійснення будь-якої іншої рекламної діяльності, що сприятиме зміцненню 

повного здійснення права на СВП у Африці; 5) проведення публічних 

інтервенцій та інформування громадськості про порушення права на свободу 

вираження думки; 6) здійснення обліку виявлених порушень СВП; 7) доповіді 

на кожній черговій сесії Африканської комісії про стан дотримання права на 

СВП у Африці [218]. 

Однак Комісія, ураховуючи практику діяльності спеціального доповідача 

у 2007 р., розширила його мандат, який сьогодні охоплює такі повноваження: 1) 

аналіз національного законодавства в сфері ЗМІ, політики та практики в 

державах – членах, контроль за дотриманням ними стандартів свободи 

вираження думок і доступу до інформації загалом і Декларації принципів про 

свободу слова в Африці, зокрема; консультування держав-членів відповідним 

чином; 2) здійснення місії з установлення фактів для держав – членів, 

повідомлення про факти системного порушення права на СВП і відмови у 

доступі до інформації, які, на думку Спеціального доповідача, заслуговують на 

увагу; розробка відповідних рекомендацій з цього приводу для Африканської 

комісії; 3) здійснення рекламних поїздок у країни, організація будь-яких інших 

заходів, що сприятимуть зміцненню повного здійснення права на СВП та 

заохочення доступу до інформації в Африці; 4) проведення публічних 

інтервенцій та інформування громадськості про порушення права на свободу 

вираження думки які стали йому відомі, зокрема через випуск публічних заяв, 

прес-релізів, і відправлення запитів до держав-членів з проханням про 
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роз'яснення; 5) здійснення обліку виявлених порушень СВП та відмов у доступі 

до інформації; 6) доповіді на кожній черговій сесії Африканської комісії про 

стан дотримання права на СВП в Африці [217]. 

Таке розширення повноважень Спеціального доповідача, з-поміж іншого, 

зумовлено прийняттям Декларації принципів про свободу слова в Африці [83].  

Спеціальний доповідач доповідає про стан захисту СВП на кожній 

черговій сесії Комісії, тобто двічі на рік. Він також бере участь у розгляді звітів 

держав. Загалом, статистика діяльності Спеціального доповідача вражає. Він 

проаналізував кілька сотень фактів порушення права на СВП, вивчив 

національне законодавство у сфері свободи слова у десятках держав, зробив 

кілька публічних заяв з вимогою до держави припинити порушення свободи 

вираження думок. 

Практика інших органів, зокрема Комісії та Суду з розгляду 

індивідуальних або міждержавних скарг, які стосуються порушення ст. 9 

Конвенції, підтверджує, що зводиться до розгляду справи «Лохе Конате проти 

Буркіна-Фасо» [148]. Рішення було проголошено 5 грудня 2014 р. Суд 

постанов, що держава-відповідач Буркіна-Фасо порушила ст. 9 Африканської 

конвенції прав людини і народів 1981 р., ст. 19 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права 1966 р. і ст. 66 (2) (с) Договору Економічного 

співтовариства країн Західної Африки 1977 р.  

Суд установив: заявник був засуджений до 12 місяців позбавлення волі за 

три статті, опубліковані у виданні «L'Ouragan Weekly» в серпні 2012 р., автор 

стверджував, що існують докази корупції діючого прокурора П. Нікієма. Після 

винесення вироку заявник звернувся до апеляційного суду, який підтвердив 

попередній вирок. Його також зобов'язали виплатити близько 6 млн. франків 

(еквівалент 12 тис. дол. США) штрафу та відшкодування заподіяної 

матеріальної та моральної шкоди. Газета, що опубліковала ці статті теж зазнала 

утисків із сторони влади. Їй було заборонено публікувати упродовж 6 місяців.  

Заявник подав скаргу в Суд у червні 2013 р. стверджуючи, що вирок у 

вигляді позбавлення волі та обов’язок відшкодувати шкоду і судові витрати 

порушили його право на СВП, яке захищене низкою договорів, учасником 
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котрих є Буркіна-Фасо, у тому числі Африканською конвенцією прав людини і 

народів 1981 р. та Міжнародним пактом про громадянські й політичні права 

1966 р.  

Суд постановив, що такий вирок винесено з порушенням ст. 9 Конвенції 

та низки інших документів. Він зобов'язав Буркіна-Фасо ввести поправки 

до свого законодавства, аби зробити його сумісним зі згаданими статтями, і 

доповісти Суду впродовж двох років про вжиті заходи.  

Таким чином вищесказане дозволяє зробити наступні висновки: 

1) Інституційний механізм захисту права на СВП в рамках Африканської 

системи загалом майже аналогічний Американській системі і включає 

двоступеневу систему Комісію та Суд. Додатково слід відзначити діяльність 

Спеціального доповідача з СВП, який доповнює компетенцію Суду і Комісії. 

2) Серед особливостей такого механізму є те, що Комісія і Суд в процесі 

вирішення справ можуть використовувати в якості джерел не лише 

Африканську конвенцію прав людини і народів та Протоколи до неї, але й інші 

універсальні та регіональні документи учасниками яких є держави що беруть 

участь у справі.  

3) Іншою особливістю є обмежений доступ індивідів до Суду, у який 

індивід може звернутися лише у випадку якщо держава дала на це свою згоду.  

Отже, як засвідчує аналіз, інституційний механізм захисту права на СВП у 

рамках африканської системи майже цілком аналогічний американській системі 

й складється з Комісії та Суду. 

 

Висновки до Розділу 3 

1. Захист СВП на міжнародному рівні здійснюється у межах універсальної 

та регіональних систем захисту прав людини з використанням усіх наявних у 

цих системах механізмів. З-поміж особливостей такого механізму виокремимо 

те, що він охоплює і договірні, й конвенційні органи та зазвичай містить як 

органи з консультаційно – дорадчими функціями, так і судові (квазісудові) 

органи.  

2. СВП захищається у рамках універсальної системи захисту прав 
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людини. У такій системі діє три підсистеми – інституційний механізм ООН, 

інституційний механізм спеціалізованих установа та конвенційних механізмів. 

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. Окремі функції виконують й 

інші органи ООН, зокрема Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЄКОСОР. 

Друга підсистема охоплює всі органи спеціалізованих установ, які в процесі 

діяльності повинні регулювати певні права людини. Стосовно СВП такі функції 

виконують Всесвітня організація охорони здоров’я, Міжнародна організація 

праці, ЮНЕСКО, Всесвітній поштовий союз тощо. Третя підсистема містить 

конвенційні органи, у тому числі Комітет ООН з прав людини, створений на 

підставі МПГПП. Він має, зокрема, право контролювати дотримання положень 

Пакту через розгляди: доповідей держав-учасників стосовно прийнятих ними 

заходів для реалізації положень МПГПП; скарг держа – учасниць про 

порушення положень МПГПП; скарг індивідів щодо порушення державою – 

учасницею прав, закріплених у МПГПП. Причому існує єдиний документ, який 

визначає нормативний зміст права на СВП для всіх трьох підсистем – МПГПП. 

Зауважимо, що повноваження деяких органів частково перетинаються. Однак 

це не створює конфлікту юрисдикцій, оскільки діє правило: кожен орган, 

приймаючи справу до розгляду, перевіряє чи вона не є або не була предметом 

розгляду інших органів (механізмів). Суттєвий аргумент на користь існування 

єдиної системи – те, що органи всіх трьох підсистем підзвітні Генеральній 

Асамблеї ООН.  

3. Окрім універсального рівня, СВП захищається в існуючих регіональних 

системах захисту прав людини, основні з яких – європейська, міжамериканська 

й африканська. Поряд з ними існують й інші регіональні систем (наприклад, 

система у межах ОБСЄ, арабська, мусульманська), хоча їхня роль значно 

менша. 

 4. Європейська система захисту прав людини функціонує у рамках Ради 

Європи. Її нормативне підгрунтя становить Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р., ст. 10 якої передбачає захист СВП. 
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Інституційними засадами європейської системи захисту СВП постали 

Європейський суд з прав людини та низка інших органів Ради Європи. Серед 

них важлива роль належить Комісару з прав людини, а також спеціалізованим 

органам: Керівному комітету з питань медіа та інформаційного суспільства; 

Комітету експертів з плюралізму засобів масової інформації та прозорості 

володіння медіа; Комітету експертів з інтернет-посередників. Важливу роль 

відіграють також керівні органи Ради Європи, зокрема Парламентська асамблея 

та Комітет міністрів. 

Європейський суд з прав людини – найважливіший з органів, що 

займаються захистом прав людини, у тому числі СВП. Значущим і ефективним 

механізмом Суду є розгляд індивідуальних скарг, у процесі якого ЄСПЛ часто 

тлумачив ті чи інші положення Європейської конвенції 1950 р., зокрема ст. 10, 

що передбачає СВП. Унаслідок цього значно збільшилася сфера застосування 

такого права та поширилися ці положення на нові типи відносин. 

Міжамериканська система захисту прав людини функціонує у межах 

Організації Американських Держав. Її нормативну основу становить 

Міжамериканська конвенція прав людини 1969 р., ст. 13 якої передбачає захист 

СВП, а інституційною основою є низка органів ОАЕ, зокрема Комісія та Суд. 

Окремі повноваження у цій сфері належать керівним органам Організації, 

зокрема Генеральній Асамблеї. Така система – дворівнева, тобто індивіди не 

мають права звертатися у Суд безпосередньо. Це право існує лише щодо 

звернення у Комісію, лише після цього скарга може потрапити на розгляд Суду. 

Ще одна особливість цієї системи полягає в тому, що, на відміну від подібних 

міжнародних органів захисту прав людини, Комісія та Суд набагато частіше 

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

Міжамериканська конвенція також прямо забороняє цензуру, а це 

непритаманне іншим системам.  

Африканська система функціонує на підставі Африканської конвенції 

прав людини і народів 1981 р. Її інституційний механізм загалом майже 

аналогічний до американської системи і включає Комісію та Суд. Особливості 

цього механізму такі: Комісія і Суд у процесі вирішення справ можуть 
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використовувати як джерела не лише Африканську конвенцію прав людини і 

народів та Протоколи до неї, а й інші універсальні та регіональні документи, 

учасниками яких є держави, що беруть участь у справі; обмежений доступ 

індивідів до Суду – індивід може звернутися безпосередньо зі скаргою до суду 

лише у випадку, коли держава дала на це згоду.  

5. Кожна система захисту прав людини має особливі підходи до розуміння 

нормативного змісту СВП. Так, у європейській системі ця свобода 

розглядається як одне із кількох основних прав, тобто у випадку конфлікту 

такого права з іншими Суд завжди змушений відавати перевагу одному із прав. 

Натомість у міжамериканській системі СВП є абсолютною і захищається навіть 

у тих випадках, коли виникає суперечність з іншими правами. Африканська 

система не надає такого важливого значення свободі вираження поглядів. Це 

засвідчує, що у ст. 9 Африканської конвенції спочатку йдеться про право на 

інформацію, а лише потім згадується СВП. Окрім того, вона передбачає, що 

дана свобода реалізується у межах, передбачених законом.  
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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 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 
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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 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 
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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 
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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 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.   
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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 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 
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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 
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до Суду, їхні скарги може розглядати цей орган лише після рішення Комісії.   

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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