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Заняття 1. Розуміння застосування поняття „права людини онлайнˮ. 
 

Інтернет для дітей є зв’язком з усіма правами! 
Патрік Джеару, ЮНІСЕФ  

під час Форуму безпечного Інтернету у Люксембурзі, 2016 

 

Тема прав людини онлайн є достатньо новою. Тому перед 

проведенням вправ щодо прав людини онлайн 

пропонуємо вам ознайомитися з ключовими ідеями18. 

ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ = ІСНУЮТЬ  

Хоча доступ до Інтернету на сьогодні офіційно не визнаний як право 

людини, його розглядають як умову реалізації прав людини (свобода 

вираження поглядів, освіта, праця тощо). Комітет Міністрів Ради Європи в 

Рекомендації СМ/Rес(2014) 6 („Посібник з прав людини для інтернет-

користувачівˮ) зазначає, що права людини та основні свободи в рівній мірі 

стосуються як офлайнового, так і онлайнового простору. Ніхто не повинен 

бути об’єктом незаконного втручання в здійснення прав людини та основних 

свобод під час перебування в Інтернеті. 

ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ = ТРИСТОРОННІ ВІДНОСИНИ  

Інтернет є здебільшого продуктом власності приватних компаній. Цей 

факт ускладнює процес забезпечення прав людини, оскільки права людини, 

перш за все, створювалися як „обов’язок для державиˮ, а не для приватних 

корпорацій. Тому особливістю реалізації прав людини в Інтернеті є те, що 

до стосунків людина-держава, де остання зобов’язана поважати й захищати 

права людини, додається третій суб’єкт – приватні компанії.  У цьому випадку 

до зобов’язань держави додається контроль за приватними компаніями, щоб 

вони не порушували права людини.  

Права людини мають переважну силу перед вимогами та умовами, що 

висувають до інтернет-користувачів володарі Інтернету – приватні корпорації. 

                                                           
18 Освіта в сфері прав людини в Інтернеті : метод. посіб. / Мурашкевич О. А., Черних О. О. ; Спіл. програма Європ. 

Союзу та Ради Європи "Зміцнення інформ. сусп-ва в Україні". - Київ : ВАІТЕ, 2015. - 70 с. 

https://twitter.com/hashtag/SaferInternetForum?src=hash
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ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ = НАЯВНІСТЬ ОБОВ’ЯЗКІВ  

Уся складність стосунків держави, людей і приватних компаній у питанні 

прав людини виглядає так:  

Приватні компанії – люди: приватні компанії повинні поважати 

й забезпечувати права людини в їхній діяльності, а люди повинні 

дотримуватися правил інтернет-провайдерів та провайдерів інтернет-

контенту.  

Держава – приватні компанії: держава повинна контролювати приватні 

компанії, щоб не було порушень прав людини, а компанії повинні 

дотримуватися законодавства, установленого державою.  

Держава – люди: держава повинна дотримуватися міжнародного 

законодавства у сфері прав людини, а люди повинні дотримуватися 

законодавства та поважати права інших людей. 

ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ = ЦІННІСТЬ ДЛЯ ВСІХ  

Інтернет має суспільну цінність, тому що всі – люди, органи державної 

влади та приватні компанії – здійснюють свою діяльність через Інтернет. Тому 

всі розраховують на безпечний та надійний доступ до нього. Законодавство 

про реалізацію та захист прав в Інтернеті постійно розвивається. Незважаючи 

на те, що віртуальний простір здається нереальним і неконтрольованим, це не 

означає, що це простір для порушень прав людини. І від самих користувачів 

здебільшого залежить безпека цього простору – Інтернет буде таким, яким 

люди самі його зроблять. 

ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ = Я ПОВИНЕН ПОВАЖАТИ  

Анонімність в Інтернеті сприяє тому, що права людини можуть 

порушуватись. Іноді люди не звертають уваги на те, що контент, який вони 

створюють і поширюють, коментарі, які вони роблять на сторінках, зачіпають 

права інших людей або містять дискримінаційні ознаки. У цьому випадку 

будь-хто, чиї права порушуються, може розраховувати на захист 

від компетентних органів.  
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ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ = ЗАХИСТ Є  

Для ефективної реалізації прав людини в онлайновому просторі 

користувачі Інтернету мають отримувати підтримку.  

У разі обмеження або порушення їхніх прав вони мають доступ 

до механізмів правового захисту, зокрема звернення до суду.  

В Україні механізмами захисту прав людини в Інтернеті є: 

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

зокрема на адресу електронної пошти: hotlіne@ombudsman.gov.ua 

Можливості такого звернення передбачено в ст. 55 Конституції України. 

Звернення до Департаменту кіберполіції Національної поліції України. У 

разі, якщо виявлено факт вчинення злочину за допомогою Інтернету, можна 

подати електронне звернення, заповнивши форму зворотного зв’язку на сайті 

Департаменту кіберполіції Національної поліції України 

https://cyberpolice.gov.ua та написати відповідну заяву в найближчий відділ 

поліції. 

Звернення до суду. У разі, якщо порушенно права людини в Інтернеті, 

за захистом своїх прав можна звернутись до суду. До суду може звернутись 

людина самостійно, якщо її виповнилось 14 років, у молодшому віці 

за захистом прав дитини можуть звернутись до суду батьки чи опікуни. 

Звернення до міжнародних судів чи організацій. Після використання всіх 

національних механізмів правового захисту кожна людина може звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини.  

Також у випадках, коли права окремої людини порушуються, заяви 

про такі порушення можуть бути подані безпосередньо до Управління 

Верховного комісара ООН з прав людини за адресою: urgent-actіon@ohchr.org 
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