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Стаття присвячена всебічному аналізу права на вільне вираження поглядів на основі матеріалів практики 
Європейського суду з прав людини. Розкривається сутність понять «погляд» та «думка», сформованих у Європейській 
конвенції з прав людини, а також засоби їх поширення. Проаналізовано форми і способи реалізації права особи на 
вільне вираження думок, а також критерії щодо їх обмеження. Основним результатом роботи є висвітлення питань 
сфери реалізації вищезазначеного права та меж нормативного втручання держави у його здійснення. 
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Постановка проблеми. Питання вільного 
волевиявлення думки ніколи не втрачало своєї 
першочерговості. Проте, у зв’язку із пришвид-
шеним розвитком суспільства та появи новіт-
ніх методів обміну інформацією, нормативно-
правове регулювання меж реалізації свободи 
вираження поглядів потребує значного корегу-
вання. Свобода вираження поглядів є індивіду-
альним та невід’ємним правом кожної людини 
незалежно від походження, віку, статі, кольору 
шкіри чи політичних переконань, і є необхід-
ним правом у демократичному суспільстві.  

Незважаючи на очевидну необхідність 
реалізації особою можливості отримувати, 
аналізувати на поширювати свої міркування, 
нормативно-правовими актами встановлено 
певні критерії її обмеження. 

Актуальність дослідження зумовлена по-
требами доповнення правозастосовної практи-
ки рішеннями про захист честі і гідності та 
поширенні інформації, а також необхідністю 
теоретичного осмислення концепцій, пов'яза-
них зі свободою вираження поглядів з метою 
вдосконалення стандартів дотримання держа-
вами гідного рівня прав людини. 

Аналіз останніх досліджень на публікацій. 
Питанню реалізації свободи вираження думки 
та критерій її обмеження присвячена числен-
на кількість наукових праць. Дослідженням 
цієї тематики займались такі науковці, як: O.O. 
Посикалюк, П.Д. Гуйван, А.В. Борейко, Л.В. 
Ярмол, Г.В. Білик, Н. Сташків, Н. Блажівська, 
Т.П. Попович, А.О. Генералова. 

Мета статті. Проаналізувати сутність та 
принципи тлумачення свободи вираження пог-
лядів на основі рішень Європейського Суду з 
прав людини, а також з’ясувати межі реалізації 

права, гарантованого статтею 10 Європейської 
конвенції з прав людини. 

Основні результати дослідження. Питан-
ня охорони прав та свобод людини розгляда-
ються у численній кількості міжнародних нор-
мативно-правових актів. Такими документами 
є Міжнародний пакт про громадянські і полі-
тичні права від 23 березня 1976 року [1], Між-
народний пакт про економічні, соціальні і ку-
льтурні права від 16 грудня 1966 року [2] та 
інші. У межах Європейського Союзу уповно-
важеним органом для перегляду рішень наці-
ональних судів, що стосуються захисту прав і 
свобод фізичних та юридичних осіб країн-
учасниць, а також третіх країн, є Європейсь-
кий суд з прав людини (далі – ЄСПЛ). 

Як зазначається у Щорічному звіті про 
результати діяльності Уповноваженого у спра-
вах Європейського суду з прав людини у 2019 
році [3] на розгляді в ЄСПЛ перебувало зага-
лом 59 800 справ проти держав – сторін Кон-
венції, у тому числі й проти України (14,8 % 
від загальної кількості справ). 

Стаття 10 Європейської конвенції з прав 
людини (далі – ЄКПЛ) обширно визначає по-
няття та зміст аналізованого права. Так, свобо-
да вираження поглядів умовно включає в себе 
такі складові: право мати свою думку, а також 
право отримувати і поширювати інформацію 
та ідеї без втручання держави і незалежно від 
кордонів. Проте, свобода вираження поглядів 
не є абсолютним правом і може бути обме-
жена виключно у випадках, які зазначені у 
пункті 2 статті 10 ЄКПЛ: 

 в інтересах національної безпеки, тери-
торіальної цілісності або громадської безпеки; 
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 для запобігання заворушенням чи злочи-
нам, для охорони здоров’я чи моралі; 

 для захисту репутації чи прав інших осіб; 

 для запобігання розголошенню конфі-
денційної інформації або для підтримання 
авторитету і безсторонності суду. 

Слід зауважити, що поняття «погляди» охо-
плює не лише словесне чи письмове виражен-
ня думок, ідей, принципів, міркувань особи, а 
стосуються усіх способів поширення інформа-
ції – художніх зображень, творів, фільмів, 
пісень, комерції тощо. Цей тезис підтверджує 
численна кількість рішень ЄСПЛ у справах, 
що стосуються вільного волевиявлення погля-
дів та його обмежень: Айдоган і корпорація 
радіомовлення Дара проти Туреччини [4], Алі 
Гурбуз проти Туреччини [5], Дмітрієвський 
проти Росії [6], Бжезінський проти Польщі [7], 
Тагієв та Хусейнов проти Азербайджану [8] тощо. 

Для втручання держави у право особи на 
вільне вираження думок повинні існувати 
особливо переконливі підстави. На мій погляд, 
таке застереження ЄКПЛ є справедливим – 
ніхто не може бути обмежений у своїх правах 
без нагальної необхідності та відповідної на це 
вказівки законодавства. 

Наприклад, у рішенні ЄСПЛ по справі 
Magyar Kétfarkú Kutya Párt проти Угорщини № 
201/17 від 20 січня 2020 року [9] Суд визнав за 
державою-відповідачем порушення §2 статті 
10 ЄКПЛ, оскільки була відсутня достатня 
правова основа для призначення згідно наці-
онального законодавства штрафу політичній 
партії за надання мобільного додатка, що 
дозволяє виборцям ділитися ними анонімними 
фотографіями своїх виборчих бюлетенів. 

У рішенні ЄСПЛ по справі Балдассі та інші 
проти Франції № 15271/16 від 11 червня 2020 
року [10] заявники, які були членами місцевої 
асоціації, що підтримує справу Палестини в 
межах інтернаціональної кампанії «Бойкот, 
Обмеження та Санкції» (BDS), були притяг-
нуті до кримінальної відповідальності у відпо-
відності із Законом «Про свободу преси», що 
забороняє підбурювання до дискримінації гру-
пи осіб через, зокрема, їх походження або на-
лежність до конкретної нації, за заклики клі-
єнтів місцевого супермаркету не купувати 
продукцію з Ізраїлю. Суд одноголосно визнав 
порушення державою статті 10 ЄКПЛ, оскі-
льки бойкот - це насамперед засіб висловлення 
непопулярної думки. Подібні акції протесту 

охоплюються захистом статті 10 ЄКПЛ, хоча 
про це і не зазначено у тексті. 

Таким чином, ЄСПЛ індивідуалізовано під-
ходить до перегляду рішень національних су-
дів на відповідність ЄКПЛ. Це пов’язано із 
тим, що вузьке трактування змісту норм Кон-
венції значно зменшить відсоток вирішених 
справ, оскільки не завжди певні обставини у 
буквальному сенсі відносяться до написаного 
в законі. 

Як зазначається у рішенні по справі Санді 
Таймс проти Об’єднаного Королівства (№ 1) 
від 26 листопада 1991 року [11], з метою 
оцінки законності втручання держави у межі 
реалізації права на свободу вираження погля-
дів, ЄСПЛ досліджує не лише «писане законо-
давство», а й усне право та судову практику. 
Обмеження свободи вираження поглядів виз-
нається «передбаченим національним правом», 
якщо особа має чітке розуміння того, яка нор-
ма застосовуватиметься до неї у разі скоєння 
певного ланцюжку дій, та має можливість адек-
ватного доступу до таких юридичних правил.  

Аналізуючи зміст статті 10 ЄКПЛ, можна 
зробити висновок, що суб’єктами реалізацій 
права на свободу вираження поглядів є фізичні 
особи. Проте, як вірно зазначає О. О. Кочура - 
«Конвенція не обмежує коло суб’єктів, на 
захист яких може бути подана така заява, 
тобто це може бути будь-який суб’єкт» [12]. 
Таким чином, здійснити своє право на захист 
свободи вираження поглядів шляхом подання 
скарги до ЄСПЛ можуть як фізичні, так і 
юридичні особи та їх об’єднання. 

Політичні партії та неурядові організації 
також визнаються суб’єктами реалізації права 
на свободу вираження думок. Як приклад, рі-
шення по справах Кілічдароглу проти Туреч-
чини № 16558/18 від 27 жовтня 2020 ро-
ку [13], Національний турецький союз і Кун-
гюн проти Болгарії № 4776/08 від 8 червня 
2017 року [14], Хаос GL проти Туреччини № 
4982/07 від 22 листопада 2016 року [15]. 

У випадку, якщо державою порушено право 
на свободу вираження поглядів одночасно двох 
чи більше суб’єктів, незалежно від їх грома-
дянства чи основного місцезнаходження – ни-
ми подається колективна скарга до ЄСПЛ. До 
прикладу, у справі Донер та інші проти Туреч-
чини № 29994/02 [16] заявниками виступило 
двадцять жителів Стамбула, які, прагнучи 
навчати своїх дітей у школі на Курдській мові, 
були покарані за національним законодав-
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ством як прихильники організації, діяльність 
якої на території Туреччини є забороненою. 
Тим самим, за рішенням ЄСПЛ, Туреччина 
порушила їх право на отримання інформації. 

Можна погодитись із науковцями, які роз-
глядають право на вільне виявлення думок як 
певну складову інших прав, гарантованих 
ЄКПЛ – права на справедливий суд, права на 
повагу до приватного і сімейного життя, права 
на свободу зібрань та об’єднання [17]. У 
такому випадку ЄСПЛ, виходячи із принципу 
«найкращого інтересу особи» індивідуалізо-
вано встановлює пріоритет однієї норми 
ЄКПЛ над іншою. 

Способи вираження поглядів надзвичайно 
різноманітні. Власне, жоден чинний міжнарод-
ний чи національний правовий акт не обмежує 
осіб у їх можливості обмінюватись думками.  

Міжнародний пакт про громадянські та по-
літичні права у частині 2 статті 19 містить 
вказівку на такі форми вираження думок: усну, 
письмову, друковану, художню та інші [1]. 
Оскільки цей перелік, очевидно, не є вичерп-
ним – Пакт захищає усі існуючі форми обміну 
поглядами.  

Подібне положення міститься у Загальному 
коментарі № 34 Комітету ООН з прав людини. 
До форм поширення думок, відповідно до Ко-
ментаря,  належать усне і письмове мовлення, 
мова жестів, а також такі засоби невербальної 
комунікації як зображення і предмети мистец-
тва. До способів вираження відносяться книги, 
газети, брошури, афіші, банери, форма одягу, а 
також аудіовізуальні та електронні засоби 
вираження [18].  

Як вірно зазначає П. Д. Гуйван, кожна дер-
жава вельми довільно визначає підстави для 
свого втручання, що часто призводить до сва-

волі. Не напрацьовано єдиного правового під-
ходу до визначення обов’язків органів влади 
щодо обмеження невиправданої конфіденцій-
ності, встановлення переліку публічних соці-
ально важливих відомостей, які є необхідними 
для особи і дають можливість належно задово-
льнити її публічний інтерес [19]. 

Саме з цієї причини велика кількість рішень 
ЄСПЛ носить прецедентний характер. Суд 
персоналізовано підходить до розгляду кожної 
окремої справи. Це допомагає країнам-учасни-
цям ЄС та третім країнам, щодо яких подано 
скаргу, удосконалювати та уніфікувати своє 
законодавство у відповідності із європейсь-
кими стандартами правосуддя. Діяльність 
ЄСПЛ спрямована на підтримку та розвиток 
основних цінностей громадянського суспіль-
ства, серед яких, безумовно, свобода вільного 
вираження поглядів, гарантована статтею 10 
ЄКПЛ. 

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи 
вищезазначене, можна стверджувати, що прак-
тика Європейського Суду з прав людини з роз-
гляду справ, що стосуються можливості особи 
на вільне поглядів є надзвичайно різноманіт-
ною. Міжнародні нормативно-правові акти за-
хищають усі існуючі способи вираження пог-
лядів та засоби їх поширення: усні, письмові, 
невербальні тощо. Втім, аспекти обмеження 
свободи вираження поглядів все ще потребу-
ють значного доопрацювання, оскільки визна-
чальною ідеєю статті 10 Європейської конвен-
ції з прав людини залишається неможливість 
довільного і незаконного втручання в здійс-
нення свободи вираження поглядів, засуджен-
ня цензури як такий, що перешкоджає переда-
чі інформації особам, які бажають її отримати і 
розцінити на свій розсуд. 
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Юруть Карина Анатольевна 

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ (НА ОСНОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА) 
Статья посвящена всестороннему анализу права на свободное выражение взглядов на основе материалов 

практики Европейского суда по правам человека. Раскрывается сущность понятий «взгляд» и «мысль», описанных в 
Европейской конвенции по правам человека, а также средства их распространения. Проанализированы формы и 
способы реализации права человека на свободное выражение мнений, а также критерии его ограничения. Основным 
результатом работы является освещение вопросов сферы реализации вышеупомянутого права и границ 
нормативного вмешательства государства в его осуществление. 

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, Европейская конвенция по правам человека, выражение 
взглядов, практика Европейского суда по правам человека, критерии ограничения. 
 

Yurut Karina Anatolyevna 

FREEDOM OF EXPRESSION (ACCORDING TO THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN 

RIGHTS) 
The article is devoted to a comprehensive analysis of the right to free expression of views based on the case law of the European 

Court of Human Rights. The essence of the concepts of "view" and "opinion", formed in the European Convention on Human Rights, 
as well as the means of their dissemination are revealed. The forms and ways of realization of the right of a person to free expression 
of opinions, and also criteria concerning their restriction are analyzed. The main results of the work are the coverage of issues 
related to the implementation of the law and the limits of regulatory intervention of the state in its implementation. 
Key words: European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, expression of views, case law of the 
European Court of Human Rights, restriction criteria. 
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