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Інтернет і право на свободу слова 
(порівняльно�правовий аспект)

До 1990-х років усіляка інфор-
мація та її зміст не виходили за межі
кордонів тієї чи тієї держави та були
під її контролем: друковані видання,
телевисилання, громадські дебати 
і т. д. Особливо гостро стояло питання
про отримання та поширення інфор-
мації в соціалістичних країнах. Так,
у радянський період було безглуздо і
фактично неможливо публічно говори-
ти про свободу слова.Всі засоби масової
інформації перебували під жорстким
контролем з боку уряду, і перш ніж
бути опублікованою, найдрібніша ін-
формація піддавалася цензурі. Сьогод-
ні, завдяки технічному прогресу, інфор-
мацію можна як передати,так і отримати,
минаючи державні кордони і закони.

Інтернет швидко став основним ін-
струментом для здійснення права на
вираження думок, ідей, поглядів ре-
алізації права на свободу слова. Він
поєднує в собі можливості здійснення
права на отримання, вільного вира-
ження і поширення інформації, ідеї 
та думки як у письмовій формі, так і за

допомоги аудіо- та відеозасобів. Спе-
цифіка Інтернету полягає в тому,
що, по-перше: це – унікальний засіб
комунікації, який дозволяє багатомі-
льйонній аудиторії по всьому світу
спілкуватися миттєво і одночасно;
по-друге: це – величезна «бібліотека»
інформації в різних сферах наукових
досліджень; по-третє: це – загально-
освітній інструмент, що використо-
вується безліччю університетів світу,
які пропонують свої курси через Ін-
тернет. Дедалі частіше традиційні
ЗМІ (газети і радіостанції) вико-
ристовують «онлайн», забезпечуючи
міст між «паперовим світом» і кібер-
простором та гарантуючи міжнарод-
ний доступ до місцевих газет. Утім,
через різноманітність змісту і просто-
ти використання, Інтернет-інформа-
ція стала спірною і суперечливою та
може використовуватися в різних
цілях. З одного боку, наприклад, це
дозволяє отримати відомості про
поточні події в країнах, де інші засоби
масової інформації піддаються жорст-
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кій цензурі; з іншого – Інтернет може
бути використаний з метою сприяння
злочину, поширенню терористичної
пропаганди, пропаганди расистського
змісту, відвертої порнографії, зокре-
ма дитячої. Крім того, критерій до-
пустимості та моральності інформа-
ції в ряді країн відрізняються, звідси
один і той же інформаційний матері-
ал в одній країні може бути цілком
законним, а в іншій вважатися непри-
стойним (порнографічним) або полі-
тично недопустимим. Така ситуація
чимраз більше актуалізує питання,
що стосуються регулювання права на
свободу вираження поглядів взагалі
та за допомоги Інтернету зокрема.
Також актуалізується питання про те,
чи повинні органи державної влади
країн дозволити і забезпечити доступ
до Інтернету громадянам або вжити
заходів до обмеження такого доступу
(як у країнах Саудівської Аравії та
Китаю).

Мета статті – проаналізувати 
перелічені питання у контексті 
юридичної гарантії права на свободу
вираження на прикладі окремих країн
світу. На нинішньому етапі розвитку
вітчизняної та закордонної юридичної
науки питанню прав і свобод людини і
громадянина (характеристиці, класифі-
кації, історичному розвитку) присвя-
чено чимало досліджень. Наприклад,
цю проблему досліджували А. М. Ко-
лодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисен-
ков, О. А. Лукашова, О. В. Негод-
ченко, А. Ю. Олійник, П. М. Рабіно-
вич, О. Ф. Скакун та інші вчені, але
питання реалізації такого права, як
право вираження своїх думок і погля-
дів за допомоги світової комп’ютерної
мережі (Інтернет), фрагментарно тор-
кались у своїх працях лише поодинокі
закордонні вчені (Рікке Франк Йор-
генсен, Франц Мейєр). Саме це ще
більше актуалізує проблему і ставить
її в центрі уваги.

Загальна декларація прав людини
1948 р. у ст. 19 проголошує, що кожна
людина має право на свободу переко-

нань і на вільне їх виявлення; це право
криє в собі свободу безперешкодно до-
тримуватися своїх переконань та сво-
боду шукати, одержувати і поширю-
вати інформацію та ідеї будь-якими
засобами і незалежно від державних
кордонів [1]. Згідно зі ст. 10 Євро-
пейської конвенції про захист прав
людини і основних свобод 1950 р.,
кожен має право вільно висловлюва-
ти свою думку. Це право означає сво-
боду дотримуватися своїх поглядів,
одержувати і поширювати інформа-
цію та ідеї без втручання органів дер-
жавної влади і незалежно від держав-
них кордонів [2]. За нею послідував
шістнадцять років потому (16 грудня
1966 р.) Міжнародний пакт про грома-
дянські та політичні права. У п. 1 та п. 2
ст. 19 цього документа визначається,
що кожна людина має право безпе-
решкодно дотримуватися своїх думок.
Кожна людина має право на вільне
вираження своєї думки; це право
охоплює свободу шукати, одержувати
і поширювати різноманітну інфор-
мацію та ідеї, незалежно від держав-
них кордонів, усно, письмово, за до-
помоги друку або художніх форм
вираження чи іншими способами на
свій вибір [3].

Комітетом міністрів Ради Європи
29 квітня 1982 р. прийнято Декларацію
про свободу самовираження та інфор-
мації, яка, зокрема, закликає держави-
члени «забезпечити в розумних ме-
жах доступ, передання і поширення
інформації та ідей як усередині дер-
жави, так і за її межами» [4].

Враховуючи ростучу роль Інтер-
нету в житті населення взагалі та як
засіб реалізації права на вільне вира-
ження своєї думки зокрема, перед
державами виникають такі важливі
завдання, як активізувати та забезпе-
чувати доступ до Інтернету. Так, на-
приклад, у Великій Британії уряд зобо-
в’язався надавати комп’ютери всім
малозабезпеченим сім’ям, щоб запо-
бігти витрученню з «інформаційного су-
спільства». Навіть більше, ця проблема
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набула не тільки державного, а й 
міжнародного характеру. Хоч Ін-
тернет і поширюється в країнах,
що розвиваються, переважна біль-
шість Інтернет-користувачів залиша-
ється в західному світі. Себто, гло-
бальне інформаційне суспільство існує
лише на словах. Насправді світ поді-
лений на «інформаційне багате» та
«інформаційно бідне» суспільство. На
сьогодні розрив між «інформаційно
розвиненим» та «інформаційно обме-
женим» населенням низки країн на-
стільки великий, що потребує необхід-
них дій щодо скорочення цього розри-
ву. Так, наприклад, телекомунікаційна
структура низки африканських країн
настільки нерозвинена, за даними
окремих досліджень, що три чверті
африканців ніколи не зроблять жод-
ного телефонного дзвінка, не кажучи
вже про використання Інтернету [5].
З огляду на потенціальну роль Ін-
тернету як засобу для вільного ви-
словлення така ситуація викликає
особливу стурбованість щодо рівня
демократії зокрема та розвитку прав
людини взагалі. Виходить, що Інтер-
нет став важливим інструментом для
реалізації права на свободу слова, але
водночас він є досить дорогим інст-
рументом. Це свідчить про те, що ви-
користання Інтернету може виявитися
недоступним для прошарку громадян,
які живуть у Європі,Америці, а про краї-
ни, що розвиваються, годі й казати.

Генеральна Асамблея ООН 18 ве-
ресня 2000 р. прийняла Декларацію
тисячоліття, заявивши, що «досягнен-
ня нових технологій, особливо інфор-
маційних і комунікаційних, повинні
бути доступні для всіх» [6].А 11 листо-
пада 2004 р. ОБСЄ прийняла рішення
№ 633, в якому держави-учасниці зобо-
в’язалися «вжити заходів для того,
щоб Інтернет залишався відкритим 
і загальнодоступним форумом, що
забезпечує свободу думок і свободу
вираження, закріплених у Загальній
декларації прав людини, і сприяти
розширенню доступу в Інтернет як

через домашні підімкнення, так і через
навчальні заклади ...» [7]. Потому
уряди багатьох країн вжили заходів 
із забезпечення доступу до Інтернету
в громадських місцях (Інтернет-тер-
мінали в бібліотеках, кол-центри,
держпрограми із забезпечення комп’ю-
терами та Інтернет-зв’язком мало-
забезпечених сімей).

Сьогодні Інтернет стає необхід-
ним для людини як спосіб узяти
участь у культурному, соціальному,
політичному житті суспільства і дер-
жави. Очікується, що кількість Ін-
тернет-користувачів більше ніж по-
двоїться через 10 років і досягне п’яти
мільярдів у всьому світі. Хоча понад
60% громадян країн – учасниць ОБСЄ
є активними користувачами Інтер-
нету, тільки 30% держав заявили,
що вони визнають доступ до Інтер-
нету основним правом людини
(мається на увазі основне право на
свободу вираження) [8]. Майже чоти-
ри з п’яти дорослих людей в усьому
світі вважають, що доступ до Інтерне-
ту є фундаментальним правом [9].
Першими державами, які постанови-
ли, що доступ до Інтернету є фунда-
ментальним правом їхніх громадян,
стали Фінляндія та Естонія. Фінляндія
закріпила в Законі «Про ринок комуні-
кацій» право громадян на доступ до
широкосмугового з’єднання зі швид-
кістю один мегабіт на секунду [10].
В Естонії діє Закон «Про публічну
інформацію», який гарантує «кожній
особі можливість мати вільний доступ
до суспільної інформації за допомо-
ги Інтернету в громадських бібліоте-
ках ...» [8]. Також право на доступ до
Інтернету гарантується конкретним
законодавством у таких державах, як
Албанія, Франція, Німеччина, Іспанія,
Туреччина, Чорногорія. У таких дер-
жавах, як Україна, Російська Федера-
ція, Грузія, Греція, Кіпр, Португалія
право на доступ до Інтернету переплі-
тається з правом на інформацію та
зв’язок, яке в більшості випадків захи-
щене Конституцією. Якщо проаналі-
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зувати законодавство України в цій
сфері, то можна констатувати, що Ук-
раїна у ст. 34 Основного Закону [11] та 
ст. 9 Закону України «Про інформа-
цію» [12] гарантує громадянам право
на свободу думки і слова, вільне вира-
ження своїх поглядів і переконань та
право вільно збирати, зберігати, вико-
ристовувати і поширювати інформа-
цію усно, письмово або в інший спосіб –
на свій вибір. Водночас в україн-
ському законодавстві не йде мова щодо
права на доступу до мережі Інтернету,
що дає підстави значно обмежувати
права, проголошені у ст. 34 Конститу-
ції України та міжнародних нормах
прав людини, оскільки доступ до засо-
бів зв’язку є вкрай важливим для здій-
снення права на свободу вираження
поглядів.

Європейський суд з прав людини
прийняв рішення про те, що право на
свободу слова «стосується не тільки
змісту інформації, а й до засобів
висилання і приймання, оскільки будь-
яке обмеження, накладене на ці за-
соби, порушує право на отримання
інформації» [13].

Одначе варто зазначити, що хоч
Інтернет і має надзвичайно важливе
значення в житті людства, у нього
існує безліч негативних властиво-
стей. Насамперед хочеться зазначити,
що першочергово Інтернет створю-
вався як мережа для вільного поши-
рення та одержання корисних для 
суспільства даних з урахуванням норм
права та морально-етичних принци-
пів, що забезпечують соціальну спра-
ведливість і рух у напрямі до свобо-
ди. Проте, на жаль, на сьогоднішній
день Інтернет перетворився на по-
всякденний засіб висилання будь-якої
інформації, не завжди достовірної, що
досить часто призводить до порушен-
ня честі, гідності. Багато держав стур-
бовані доступністю терористичної про-
паганди, расистського контенту (змі-
сту інформації), ксенофобських мате-
ріалів, контенту явно сексуального
характеру, зокрема дитячої порно-

графії, закликів до державних перево-
ротів (серія протестів і демонстрацій
по всьому Близькому Сходу і Північній
Африці, відома як «арабська весна»,
почалася і здійснювалася за допомоги
соціальних Інтернет-сервісів) [14].
Тому регулювання електронного кон-
тенту стало важливим напрямком
роботи урядів та наднаціональних
органів по всьому світу. Так, напри-
клад, Азербайджан, Франція, Латвія,
Литва, Португалія, Україна і Туркме-
нистан заявили, що мають загальні
правові норми, які можуть обмежува-
ти доступ користувачів до Інтернету
[8]. До того ж в Україні діє Управлін-
ня боротьби з кіберзлочинністю. Не-
зрозумілим стає питання, яким чином
Україна, не маючи на законодавчому
рівні закріпленого права на доступу
до мережі Інтернету, може обмежува-
ти доступ до нього. Отже, ступінь
розвитку новітніх технологій і су-
спільства в Україні потребують роз-
роблення і прийняття законодавства 
в зазначеній сфері.

У ст. 19 Загальної декларації 
прав людини та ст. 10 Європейської
конвенції про права людини свобода
вираження поглядів у певних випад-
ках може бути обмежена. Ці обмежен-
ня мають інтерпретуватися на основі
чітких критеріїв, а їх необхідність по-
винна бути переконливо обґрунтована
державами. Проблема в тому, що на
сьогоднішній день держави розходя-
ться в питаннях категоризації, або кла-
сифікації, визначених типів контенту,
як «незаконного» або «шкідливого».
Контент, що вважається шкідливим та
образливим, не завжди є незаконним.
Уряди прагнуть визначити «мораль-
ність» інформації в аспекті місцевих
норм суспільства. Особливо гостро
ставиться питання, коли в одній краї-
ні інформація є законною, хоч і не-
бажаною, а в іншій її криміналізо-
вано. Якщо дитячу порнографію
можна вважати явним прикладом
контенту, кримінально караного в
багатьох, якщо не в усіх, державах,
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то Інтернет-контент, часто імено-
ваний «шкідливим», може містити в
собі матеріали явного сексуального
характеру або матеріали, що містять
зображення насильства. Екстреміст-
ські політичні чи релігійні погляди
можуть також розглядатися держава-
ми як шкідливі. Наведімо декілька
прикладів. 23 країни – учасниці ОБСЄ
заявили, що в межах їніх територій
діють конкретні правові норми, що
забороняють заперечення, примен-
шення, схвалення або виправдання
геноциду чи злочинів, скоєних проти
людства, і рівно стільки ж країн-уча-
сниць не мають таких норм [8]. Такі
держави, як Вірменія, Болгарія, Угор-
щина, Ліхтенштейн, Румунія, Сербія
не мають конкретних правових норм,
що забороняють підбурювання до
тероризму, пропаганду тероризму або
використання Інтернету в терористич-
них цілях [8]. Законодавство Республі-
ки Азербайджан не містить конкрет-
них правових норм, що криміналізують
дитячу порнографію. Конкретних за-
конів про дитячу порнографію немає
і в Киргизстані (статті 157 і 262 Кримі-
нального кодексу містять загальні
правові норми, що забороняють пор-
нографію) [15]. Непристойний кон-
тент, що має явний сексуальний
характер (порнографічний), за винят-
ком контенту, що містить дитячу пор-
нографію, не заборонено законом
Хорватії [8]. Майже всі держави-учас-
ниці мають закони про інтелектуаль-
ну власність, які можуть використову-
ватися для боротьби з Інтернет-пірат-
ством.Тільки Туркменистан заявив, що
не забороняє Інтернет-піратство яки-
мось конкретним чином [8]. Боснія і
Герцеговина, Болгарія, Канада, Хор-
ватія, Франція, Люксембург, Румунія
та Сполучене Королівство не мають
норм кримінального права, що забо-
роняють наклеп та образи [8].

Подібні відмінності на рівні дер-
жав, безсумнівно, ускладнюють гар-
монізацію законів і підходів на між-
народному рівні. З урахуванням обме-

женої ефективності національного
законодавства та відсутності гармоні-
зації на міжнародному рівні деякі краї-
ни почали блокувати доступ до сайтів 
і соціальних мереж, які ймовірно
містять незаконний контент і сервери
яких розташовані за межами їхніх
територій. У деяких державах засо-
бом правового захисту, передбаченим
щодо  нібито незаконного контенту,
є видалення контенту; інші держа-
ви забезпечують заходи блокування
доступу на додаток до заходів вида-
лення. Частина держав почали розро-
бляти заходи блокування і арешту
доменних імен на державному рівні
(Чеська Республіка, Молдова, Швей-
царія і Сполучене Королівство) [8].
В Ефіопії влада наклала жорстку цен-
зуру на Інтернет. Зазнали блокування
пірингові мережі, а також всі VoIP-
сервіси, зокрема Skype і Google Talk.
Було прийнято новий закон, за яким
усі програмні та апаратні засоби IP-
телефонії підпадають під державне
регулювання, а порушення умов пере-
слідується за законом, що передбачає
до 15 років позбавлення волі [16].

З території Китаю (КНР) обмежує-
ться доступ до ряду іноземних сайтів 
в рамках проекту «Золотий щит»
(«Великий китайський файрвол»).
Веб-сторінки фільтруються за чоло-
вими словами, пов’язаними з держав-
ною безпекою, а також за «чорним
списком» адресів сайтів. Сайти, розта-
шовані в самому Китаї, проходять
реєстрацію в Міністерстві промисло-
вості та інформаційних технологій, яка
дозволяє виявити автора незаконного
вмісту [17].

Доступ до Інтернету для більшої
частини жителів Північної Кореї 
(КНДР) закрито. 2007 р. Міністер-
ством народної безпеки країни [18].
Таких прикладів можна наводити 
багато.

До того ж, рішення про блоку-
вання не завжди приймаються судами
загальної юрисдикції; часто адміні-
стративні органи або приватні Інтер-
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нет-провайдери самостійно вирішу-
ють, який контент або весь сайт бло-
кувати. Стратегії блокування часто
непрозорі або необґрунтовані. Тож
дедалі частіше ставиться під сумнів
сумісність заходів блокування доступу
з фундаментальним правом на свободу
самовираження.

Безсумнівно, Інтернет пропонує
широкий потенціал для здійснення
свободи слова, але, водночас, він 
може використовуватися з негатив-
ною метою. В останні роки в окремих
країнах спостерігаються спроби кон-
тролювати потік інформації, що отри-

мується через Інтернет, і вони мають
такі тенденції: обмеження інформації
певного змісту та обмеження доступу
до Інтернету окремих «небажаних»
користувачів або в цілому країни.
Хоча свобода слова – не абсолютне
право і її може бути обмежено, в зако-
нодавстві повинні бути чітко вказані
обставини обмеження цієї свободи.
Крім того, враховуючи специфічну і
масштабну природу Інтернету, не-
обхідні міжнародні механізми регу-
лювання Інтернет-інформації, які
містили би в собі юридичні гарантії
свободи слова через Інтернет.

36

Публічне право № 4 (8) (2012)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголошена Резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН № 217 А (ІІІ) 10 грудня 1948 р. (Станом на 26 березня
2007 р.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uapravo.net/data/base66/
ukr66393.htm 

2. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 04.11.1950 // Офіцій-
ний вісник України. – 1998. – № 13.

3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16.12.1966 /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043

4. Declaration on the freedom of expression and information (Adopted by the Com-
mittee of Ministers on 29 April 1982 at its 70th Session) / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.
CmdBlob Get&InstranetImage=601273&SecMode=1&DocId=675536&Usage=2

5. The Right to Communicate: The Internet in Africa, ARTICLE 19: London,
1999.

6. UN General Assembly, ’Millennium Declaration’, UN Doc. A/RES/55/2.
7. OSCE PC.DEC/633 on Promoting Tolerance and Media Freedom on the Internet,

endorsed by MC.DEC/12/04 at the OSCE Ministerial Council in Sofia, 7 December
2004./ Режим доступу : http://www.osce.org/mc/23133.

8. Freedom of Expression on the Internet Organization for Security and Co-operation
in Europe The Office of the Representative on Freedom of the Media Dunja Mijatovi?
Report 2010. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.osce.org/fom/80723

9. BBC News, Internet access is ’a fundamental right’ 08 March, 2010 / [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.bbc.co.uk/2/hi/8548190.stm

10. Finnish Ministry of Transport and Communications Press Release, 1 Mbit Inter-
net access a universal service in Finland from the beginning of July, 29.06.2010 / [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lvm.fi/web/en/ pressreleases/view/ 1169259

11. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – К., 1996. –  № 30. – С. 141.
12. Про інформацію : Закон України: офіц. текст із змін. Станом на 23 червня

2005 р. / [Електронний ресурс] Голос України. – 1992. – 13.11.
13. Autronic AG v. Switzerland, 22 May 1990, Application No. 12726/87.
14. Khalidi R. The Arab Spring / R. Khalidi // The Nation. March 21. 2011. [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.thenation.com/article/158991/arab-
spring



Інтернет і право на свободу слова (порівняльно�правовий аспект)

37

15. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 г. [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislationline.org/ru/documents/
action/popup/ id/14305/ preview

16. Government steps up control of news and information // Reports without borders
for freedom of information – 7 June 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://en.rsf.org/ethiopia-government-steps-up-control-of-07-06-2012,42735.html

17. Ickovic C. Censorship in China // Caleb Ickovic, Cristina Lane, Martha Jones /
UCLA International Institute, East Asia Gate: April 12, 2006. – 6 p.

18. Інтернет в КНДР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipe-
dia.org/wiki/Интернет_в_КНДР

Турута О. В. Інтернет і право на свободу слова (порівняльно-правовий аспект)
У статті аналізуються правові норми країн світу, пов’язані з реалізацією свободи

вираження думок, свободи засобів масової інформації та свободи обміну інформа-
цією за допомоги Інтернет. Розглядаються ступені та способи регулювання змісту
інформаційних ресурсів державами.

Ключові слова: свобода слова, інформація, Інтернет, обмеження доступу до
інформації.

Турута Е. В. Интернет и право на свободу слова (сравнительно-правовой
аспект)

В статье анализируются правовые нормы стран мира, связанные с реализаци-
ей свободы выражения мыслей, свободы средств массовой информации и сво-
боды, свободы обмена информацией по средствам Интернет. Рассматриваются
степень и средства регулирования содержания информационных ресурсов госу-
дарствами.

Ключевые слова: свобода слова, информация, Интернет, ограничение доступа
к информации.

Turuta O. Internet access and the right to freedom of speech (comparative legal
aspects)

This article analyzes the legal norms of the states world, connected with realization
of the freedom to express their thoughts, media freedom and liberty, freedom of exchan-
ge of information on means of the Internet. We consider the extent and means of regu-
lating the content of information resources of the governments.

Key words: freedom of speech, information, Internet, access restriction to infor-
mation.


