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Питання політичної цензури залишаються 
дискусійними вже досить давно. Фактично, ще з 
утворенням держави та її головних інститутів 
постало завдання створення позитивного образу 
державної влади для запобігання усуненню пра-
влячого кола, а також для стримання громадсь-
кого невдоволення та протесту. Влада не допус-
кала появи такого невдоволення, не даючи гро-

мадянам можливості отримати альтернативну за 
змістом інформацію. 

Засоби контролю над інформацією є досить 
різноманітними. Вони можуть носити як пря-
мий, так і непрямий характер. Наприклад, у 197-
3 р. уряд Шрі-Ланки заснував Раду печатки “для 
забезпечення свободи преси у відповідності до 
найвищих професійних критеріїв”. Припускало-
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ся, що ця Рада буде незалежною як від уряду, 
так і від власників газет, що вона буде насліду-
вати зразкам подібних установ в Англії, Індії та 
інших країнах. Але діяльність її була підпоряд-
кована статуту, де чітко визначалося – що саме 
вважає уряд “вільним, відповідальним та профе-
сійним”. Статут був настільки обмежуючим, що 
його застосування могло призвести лише до ре-
зультатів, протилежних номінальній меті Ради. 

Інший засіб, особливо ефективний у бідних 
країнах, полягає в ненаданні урядових повідом-
лень. У багатьох країнах саме такі повідомлення 
є гарантією фінансової незалежності, і газети, 
які позбавлені можливості отримувати їх з пря-
мого джерела, можуть бути поставлені на коліна 
або вигнані з ринку. Таку тактику застосувала 
І. Ганді в 1975 р., ввівши в Індії надзвичайний 
стан і заборонивши надання урядових повідом-
лень газетам, що належали групам “Стейтсмен”, 
“ Індія Експрес”, а також газеті “Триб’юн”. Аль-
тернативою цього прийому є обмеження імпор-
ту газетного паперу. В останні роки він став над-
мірно дорогим, в той час як бідні країни змуше-
ні обмежувати себе в видатках на імпорт; не 
можна також заперечувати, що є необхідніші 
товари, яким слід надавати перевагу порівняно з 
газетним папером, в якому зацікавлена лише 
невелика привілейована меншість. Відповідно і 
важко довести той факт, що квоти на імпорт 
встановлено несправедливо і що це є одним з 
проявів цензури. 

Інший варіант – маніпулювання податковими 
законами. В Греції видавництва традиційно оде-
ржували частину необхідного їм газетного папе-
ру безмитно, але режим “чорних полковників” 
позбавив деякі газети цього привілею. Нарешті, 
уряд може сам або через своїх прибічників під-
купити частину преси. Декілька років тому уряд 
Південної Африки, наприклад, почав постачати 
одного із своїх прибічників коштами для відк-
риття та випуску проурядової газети, оскільки 
жодну з існуючих перекупити не зміг. 

Інша справа – книгодрукування. Припуска-
ється, що як і деякі журнали, книги адресовані 
інтелектуальній еліті, а тому в низці випадків 
контролюються не так жорстко, як засоби масо-
вої інформації. Звичайно, книговидавництва теж 
можуть наражатися на податкову чи “паперову” 
дискримінацію, проте найчастіше зустрічається 
формально встановлена цензура. Два головні 
засоби: попередня та наступна цензура. Поперед-
ня цензура характерна для комуністичних країн, 

хоча зустрічається і в інших, які можуть собі її 
дозволити. При цьому рукописи подаються цен-
зору до опублікування і останнє залежить від 
його дозволу. Наступна цензура – це засіб, яко-
му віддає перевагу більшість країн, що намага-
ються контролювати книговидавництво. Напри-
клад, в Ірані рішення приймається вже після 
того, як книга вийшла друком. Може здатися, 
що такий варіант ліберальніший, оскільки книга 
доходить до читачів – нерідко книги друкували-
ся в обхід цензури з розрахунком, що вони вже 
будуть розповсюджені до заборони. Поблажливі 
цензори нерідко потурали цьому, як це трапля-
лося у Франції перед революцією або в деякі 
періоди позаминулого століття в Росії. Нині в 
ПАР нерідко вдається продати більшість примі-
рників книги ще до її заборони Управлінням з 
контролю над публікаціями. Але в економіці, 
заснованій на приватній ініціативі, такі акції є 
досить ризикованими: видавництво може зазна-
ти значних збитків, сплативши авторові аванс, 
проплативши набір, друкування книги у десят-
ках тисяч примірників і, врешті, нічого не про-
дати. Спробувавши одного разу, таке видавницт-
во схиляється до більшої обережності і відмов-
ляється брати участь у справах, які можуть довес-
ти його до банкрутства. 

До особливої категорії відноситься питання 
цензури в освіті. Більшість правителів розумі-
ють, що навики вільного і незалежного мислен-
ня закладаються ще у школі, а потім розвива-
ються в університеті. Якщо ж вони прагнуть 
дійсно ефективної системи цензури, то остання 
має охопити всі інформаційні сфери, аж до самої 
їх основи – до початку навчального процесу. 
Така позиція мотивується тим, що в разі успіху 
цензура взагалі не буде потрібною. Так міркува-
ли більшовики і “чорні полковники” (вони вихо-
вували “християнський еллінізм”), вдаючись до 
реформ освіти. В багатьох країнах Латинської 
Америки головна вага тиску на освітню сферу 
лягла на університети, а в університетах Туреч-
чини, Ірану, Кенії, Південної Кореї та ряду ін-
ших країн йшли бої з приводу змісту навчальних 
програм. У Чехословаччині Карлов університет 
був одним із форпостів реформаційного руху, 
через що був підданий чисткам і реорганізації 
після радянського вторгнення. 

Навіть захопивши контроль над всіма внутріш-
німи джерелами інформації, уряд, який застосо-
вує цензуру, все ще зіштовхується з можливістю 
того, що небажана інформація дійде до грома-
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дян ззовні. Для запобігання цьому встановлю-
ється контроль над поштою. В сучасних умовах 
фізично неможливо стежити за всією кореспон-
денцією, однак, зазвичай, достатньо контролю-
вати листування деякої частки індивідів і широ-
ко розповсюдити відомості про те, що кожен 
лист може бути відкритий та прочитаний. На 
практиці це стримує іноземців, які турбуються 
про своїх кореспондентів. Те ж саме стосується 
телефонів та користування телеграфом. 

Окрему проблему становить телебачення та 
радіо, тому техніка полягає в тому, щоб їх глу-
шити, як це росіяни робили майже безупинно 
після Другої світової війни. Проте цей захід над-
звичайно дорогий, а також його важко застосо-
вувати щодо телебачення. Більш того, з розпо-
всюдженням супутникових технологій ця техні-
ка буде застарівати. Міжнародні переговори з 
допомогою супутникового мовлення лякають 
уряди, оскільки це може призвести до реалізації 
проголошеної Мільтоном ідеї “вільного і відкри-
того обговорення”. 

Заважають цензурі також безперешкодні подо-
рожі через кордон груп та окремих осіб. Це озна-
чає, що узаконена імміграція та еміграція мають 
бути фактично припинені, а пересування має зна-
ходитися під суворим контролем держави. 

Обмін інформацією із зовнішнім світом скла-
дає для уряду, що застосовує цензуру, ще одну 
важливу проблему. Пряме його ігнорування мо-
же викликати небажані коментарі, до того ж 
уряд прагне надсилати певну інформацію за кор-
дон. Тому вигідніше дозволити в’ їзд кореспон-
дентів, але обмежити їхнє пересування та джере-
ла інформації для них і користування засобами 
передачі інформації за кордон. Як видно з поточ-
них подій, питання про засоби контролю над 
вихідним потоком новин, що встановлюються 
національними урядами, становить великий ін-
терес для все зростаючого числа країн, однак 
введення санкцій проти такого варіанту цензури 
видається неможливим. 

Окрему увагу слід приділити підставам вста-
новлення цензури. Вводячи цензуру усного або 
друкованого слова, уряди схильні посилатися на 
різні причини і підстави. Останні нерідко бува-
ють неправомірними, тобто такими, що міжна-
родне право їх не визнає достатнім приводом 
для встановлення обмежень, оскільки вони в 
дійсності є лише засобом придушення критики 
та інакомислення. 

Втручання в свободу мати власну думку не 

може бути виправдане ні за яких умов, однак 
обмеження в певних обставинах можуть бути 
обгрунтованими. Загальний принцип може бути 
виражений формулою: “свобода – правило, її 
обмеження – виняток”. Однак слід зазначити, 
що теза про те, що свобода слова може бути об-
межена в інтересах захисту прав інших, стано-
вить найбільш беззаперечну підставу для засто-
сування цензури і визнається різноманітними 
правовими системами. 

Одним з приводів для введення цензури слу-
гує диффамація. Це узвичаєний юридичний тер-
мін, яким визначили правопорушення, яке поля-
гає в заподіянні шкоди репутації або честі шля-
хом виголошення слів чи їх публікації. Диффа-
мація зафіксована в багатьох кримінальних і 
цивільних кодексах різних держав світу. В одно-
му з важливих рішень Європейського суду з 
прав людини встановлюється різниця між при-
ватною особою і так званою “суспільною фігу-
рою”, тобто особою, яка привертає до себе увагу 
громадськості: політики і знаменитості повинні 
виявляти більшу терпимість до критики на їхню 
адресу, ніж пересічні громадяни. Однак таке 
розмежування не отримало загального розпов-
сюдження. На практиці все відбувається навпа-
ки: саме особи, які мають високі статуси – прези-
денти, монархи, голови держав, військовоначаль-
ники і судді, захищаються законами, що встанов-
люють кримінальну відповідальність, інколи аж до 
смертної кари, за критичні висловлювання на їхню 
адресу. В багатьох країнах закони про диффама-
цію створюють серйозні перешкоди для роботи 
засобів масової інформації. Такі склади злочинів, 
як “образа величності”, в тому числі з розповсю-
дженням відповідальності за вчинки, здійснені у 
відношенні і вже померлих осіб, не відповідають 
міжнародним стандартам. 

Приватність (Privacy). Privacy – загальне по-
няття, що піддається визначенню і перекладу на 
інші мови і звичайно висловлюється в таких термі-
нах, як право на повагу приватного життя особи, її 
оселі та кореспонденції. Саме в такому значенні 
приватність визначена міжнародними документа-
ми про права людини і деякими національними 
законодавствами як фундаментальне право. 

Хоча журналісти схильні ігнорувати приват-
ність, вона в той же час є важливою умовою 
їхніх розслідувань. Наприклад, джерела інфор-
мації нерідко стають доступними для журналіс-
тів лише тоді, коли відчувають, що їх інкогніто 
не буде розкрито так само у випадках, коли засо-
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би комунікації контролюються, люди остеріга-
ються вільно розмовляти або писати через побою-
вання, що їх листи прочитуються, а розмови підс-
луховуються урядовими агентами. Так, у Великоб-
ританії суд може зобов’язати журналіста розкрити 
джерело інформації, тоді як у Швеції імунітет жур-
наліста зберігається у повній мірі. 

Іншим обгрунтуванням для введення цензури 
є забезпечення державної безпеки. Термін 
“державна безпека”, на відміну від “національ-
ної безпеки”, використовується для позначення 
захисту певного державного ладу або форм пра-
вління. Загроза їй може надходити як ззовні, так 
і зсередини. Забезпечення державної безпеки 
часто використовується для виправдання цензу-
ри поглядів і приховування інформації, розголо-
шення якої може призвести до дискредитації 
членів уряду або поставити їх у незручне стано-
вище. Так, закони про державну безпеку викори-
стовуються для упередження “наклепу” на адре-
су глави держави або ж глави збройних сил. За-
кони про внутрішню безпеку створюють право-
ву базу для придушення критики уряду. 

У багатьох країнах визнається наявність зв’яз-
ку між суспільною мораллю і зображенням актів 
насильства. Однак аргументи, що використову-
ються в дискусіях про те, чи веде показ насильс-
тва по телебаченню і відео до зростання насиль-
ства в суспільстві, спираються на обмежені ста-
тистичні дослідження або на різнорідні виклад-
ки експертів. Вимоги заборонити показ насильс-
тва по телебаченню, в тому числі в репортажах 
про новини, часто бувають “панічною” реакцією 
на передачі про конкретні випадки масових 
вбивств, заворушень та інших проявів насильст-
ва. 

У деяких країнах політичне насильство інте-
рпретується урядами настільки широко, що на 
практиці під це поняття підпадає вираження 
опозиційних поглядів, з насильством не пов’яза-
не. Наприклад, низка югославських законів пе-
редбачала “вербальні злочини”, не проводячи 
при цьому розмежування між пропагандою на-
сильства та вираженням думок. В Заїрі лідери 
опозиції були засуджені до ув’язнення на підста-
ві закону, в якому говорилося про “спроби пору-
шення конституційного ладу” ненасильницьким 
вираженням політичної незгоди. 

Крім контролю за інформаційними потоками, 
уряд може вдаватися і до створення власної ін-
формаційної пропаганди [2]. Термін “пропа-
ганда” інколи застосовують щодо будь-якої ін-

формації, яка йде від уряду, якщо ця інформація 
за своєю формою не є нейтральною. На уряд 
покладається обов’язок інформувати суспільст-
во про свою діяльність у політиці і про питання, 
які мають значення для суспільства (наприклад, 
охорона здоров’я). 

Урядова пропаганда зазвичай висловлює 
офіційну політичну або релігійну ідеологію; 
решта ж точок зору зображується як 
“антиурядова пропаганда”. 

Міністерство пропаганди – атрибут уряду 
багатьох країн. Нерідко воно об’єднане із струк-
турами правлячої партії і використовується для 
пропаганди її ідей через органи державної вла-
ди. В США закон про реєстрацію іноземних аге-
нтів передбачає, що будь-який фільм, знятий за 
сприяння іншої держави, повинен розглядатися 
як пропаганда, якщо є підстави розглядати його 
як такий, що обслуговує іноземний інтерес. 

Свідоме маніпулювання новинами й інфор-
мацією в інтересах уряду, расової групи, ідеоло-
гії або конкретної особи може проявлятися в 
обмеженні доступу до масової інформації для 
політичних, соціальних або етнічних груп; у 
перестановці акцентів, покликаній підкреслити 
чи знівелювати певні події або чинники; в тиску 
на журналістів, що створює загрозу для об’єкти-
вності при висвітленні подій. Об’єктом для на-
падок часто стає телевізійний показ подій, оскі-
льки телебачення є, з одного боку, найбільш 
доступним засобом масової інформації, а з іншо-
го – найбільш потужним знаряддям, що дозво-
ляє уряду за допомогою цензури маніпулювати 
суспільною думкою, уникаючи при цьому неба-
жаного розголосу. В той же час більшість урядів 
виявляють особливу чутливість у тих випадках, 
коли висвітленню поглядів опозиції відводиться 
занадто багато часу [3]. 

У Великобританії у відповідності до закону 
про радіомовлення 1981 р. державне радіо зобо-
в’язане забезпечувати “належну нейтральність з 
боку осіб, які є ведучими телепрограм, при ви-
світленні суперечливих політичних питань і пи-
тань поточної політики”. Однак більшість засо-
бів масової інформації по закону не зв’язані зо-
бов’язаннями бути нейтральними. 

В Іспанії в 1987 р. особливе обурення виник-
ло внаслідок невірного висвітлення державним 
телебаченням референдуму про вступ країни до 
НАТО. В Ірландії опозиційна партія Шин Фейн 
позбавлена доступу до радіомовлення через свої 
зв’язки з Ірландською республіканською армією 
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(ІРА) з тих міркувань, що поява в ефірі представ-
ників цієї партії може сприяти проявам насильс-
тва. 

На міжнародному рівні країни нерідко обви-
нувачують іноземні радіостанції у незбалансова-
ному висвітленні подій. Так, уряд Малайзії за-
жадав, щоб його агентство новин виправляло 
повідомлення, які надходять з розвинених країн, 
та звіти про події у третьому світі, що надходять 
від іноземних агентств. Ті ж самі міркування 
лягли в заборону урядом Сінгапуру журналів 
Time та Asian Wallstreet Journal у 1986 і 1987 рр. 

У світі також широко розповсюджена прак-
тика дезинформації, яка полягає у навмисному 
розповсюдженні неправдивої або оманливої ін-
формації, що має своєю метою здійснення впли-
ву на сприйняття людьми тих або інших ситуа-
цій чи подій і створення атмосфери, недовіри, 
страху тощо [4]. Техніка дезинформації викори-
стовується агентами уряду та агентами легаль-
них чи нелегальних опозиційних груп, зацікав-
лених у збереженні або зміні існуючої ситуації. 
В 1986 р. французький уряд запропонував сво-
рити Дослідний інститут для вивчення стратегії 
навмисної дезинформації в звітах журналістів, 
що пишуть на військові теми. 

Міжнародні стандарти припускають, що у 
випадку міжнародного збройного конфлікту в 
країні може бути встановлений режим цензури, 
рівно як і обмежені інші права. Цей режим може 
полягати не лише в контролі над засобами масо-
вої інформації, але і в цензурі інших форм вира-
ження думок або всієї кореспонденції. Свобода 
слова і свобода думки нерідко стають першими 
жертвами особливого регулювання в період над-
звичайного стану. 

Серйозну занепокоєність викликає та обста-
вина, що в державах, де урядом проголошений 
надзвичайний стан, цензура покликана полегши-
ти проведення репресивних заходів, оскільки 
вона знімає будь-який контроль за діями сил 
безпеки, який за відсутності цензури здійсню-
ється незалежною пресою. Оголошення надзви-
чайного стану розглядається в міжнародному 
праві як особлива обставина, що допускає певні 
обмеження прав, але лише ті, які визначені зако-
ном і не порушують основних прав людини. 
Однак на практиці такі заходи застосовуються 
переважно для того, аби усунути опозицію уря-
довій політиці, хоча надзвичайний стан не озна-
чає автоматичну появу цензури. Наприклад, у 
Північній Ірландії надзвичайний стан (скасо-

ваний в 1984 р.) не супроводжувався цензурою 
новин, що надходили з цього регіону [5]. 

Надзвичайний стан може зберігатися протя-
гом тривалого часу і після того, як зникла при-
чина його введення. В Єгипті президент країни і 
досі зберігає надзвичайні повноваження, в тому 
числі і такі, що стосуються цензури листів, пуб-
лікацій і зображень, конфіскації друкарських 
приладів або закриття типографій і заборони 
масових мітингів, хоча відповідне законодавство 
було прийняте ще в 1981 р. після вбивства пре-
зидента Садата. В період надзвичайного стану 
уряд часто переглядає законодавство стосовно 
рівня напруженості, що існує в країні. В Чілі в 
період між листопадом 1984 р. і травнем 1985 р. 
було накладено заборону на всі повідомлення 
про поточні події, що могли “викликати триво-
гу”, і до того ж було заборонено шість тижневи-
ків. На Фіджі в 1987 р. журналісти наражалися 
на арешти на підставі вкрай жорстоких постанов 
про надзвичайний стан. У багатьох країнах ого-
лошення надзвичайного стану веде до створення 
“надзвичайних зон”, де діяльність журналістів 
обмежується або забороняється. 

Особливої гостроти питання цензури набуває 
під час виборчих кампаній, коли правлячі партії 
дуже болісно сприймають здійснення опозицій-
ними партіями гарантованої їм свободи слова. 
Доступ останніх до радіомовлення і радіостан-
цій часто ускладнюється або ж зовсім виключа-
ється, а ефірний час, що надається партіям, роз-
поділяється непропорційно, на користь правля-
чої. Європейська комісія зі справ людини дійш-
ла одностайної думки про те, що немає підстав 
говорити про “повне і необмежене право” будь-
якої окремої партії на доступ до ефірного часу, 
але відзначила також, що “відмова в ефірному 
часі для певних груп і осіб все-таки інколи має 
місце... Наприклад, коли під час передвиборчої 
кампанії одна політична партія усувається від 
радіомовлення, в той час як інші одержують 
ефірний час”. 

Головним досягненням Організації Об’єдна-
них Націй з моменту її створення в 1945 р. було 
вироблення нових універсальних стандартів за-
хисту прав людини. Однак і сьогодні зберігаєть-
ся серйозна проблема: необхідно переконати 
держави дотримуватися на практиці цих станда-
ртів, зараз включених і до регіональних, і до 
всесвітніх міжнародних договорів про права 
людини. Кожен з основних договорів передба-
чає певний механізм його застосування. Право 
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на свободу думки, свободу слова і інформації 
включене до всіх міжнародних конвенцій. Ці 
документи не лише проголошують право на сво-
боду слова, але також і встановлюють єдино 
припустимі підстави, керуючись якими, уряди 
можуть порушувати це право. Мають бути подані 
наочні докази того, що те або інше обмеження є 
необхідним в умовах демократичного суспільства. 
Саме в нагляді за діями уряду і законами, що вста-
новлюють обмеження, полягає вирішальна роль 
суду у застосуванні як внутрішніх, так і міжнарод-
них правових гарантій свободи інформації. 

Ще одним проявом цензури є контроль за 
надходженням інформації до ЗМІ, який, поряд з 
обмеженням та забороною передачі інформації 
від державних та приватних органів до журналі-
стів, здійснюється різними способами, серед 
яких – видання офіційних прес-релізів та прове-
дення санкціонованих брифінгів; засекречуван-
ня і перезасекречування інформації; покладання 
на державних чиновників зобов’ язання 
“довічного” збереження службової таємниці; 
обмеження вивезення і ввезення публікацій та 
фільмів; відмова або обмеження видачі віз і до-
зволів на пересування всередині країни та з од-
нієї країни в іншу, в доступі до офіційних та 
неофіційних джерел, у можливості звернення за 
сприянням на місцях; обмеження при передачі 
новин головним агентствам і бюро новин. 

П’ять головних міжнародних агентств новин 
– Associated Press, United Press International, Re-
uters та Agence France-Press, а також ТАРС – 
зосереджують у своїх руках збір та розповсю-
дження основної маси міжнародних новин [6]. 
Шосте агентство, Inter Press Service, свідомо 
обрало лінію, відмінну від тієї, що її дотриму-
ється більшість великих агентств; їх критикують 
за те, що вони націлені на інформацію та ідеї, 
пов’язані з розвинутими країнами, в той час як 
Inter Press Service займається збором інформації 
та новин стосовно економічного і соціального 
розвитку, використовуючи для цього головним 
чином місцевих кореспондентів. Крім міжнарод-
них агентств новин, існують також регіональні 
та національні. Регіональні агентства новин – це 
Синьхуа (Агентство новин Нового Китаю), Pan 
African News Agency, Organization of Asian News 
Agencies, Union of Arab News Agencies і Caribbe-
an News Agency. 

Національні ж агентства новин тісно пов’яза-
ні зі своїми урядами і схильні регулювати над-
ходження повідомлень у зовнішній світ про вну-

трішні справи в залежності від загальних напря-
мків офіційної політики. 

Однак слід зазначити, що, окрім вказаних 
вище способів обмеження розповсюдження ін-
формації, існують і інші, які носять опосередко-
ваний характер, саме вони розглянуті нижче. 

У багатьох країнах існують технічні пробле-
ми, пов’язані з розповсюдженням інформації, 
оскільки остання зосереджується у великих міс-
тах і залишається недосяжною у сільських райо-
нах. Сучасна техніка взагалі несе з собою не лише 
можливості для розповсюдження інформації; її 
складність і велика вартість призводять до зосере-
дження контролю за таким розповсюдженням у 
руках небагатьох країн та їхніх компаній. Допомо-
га ж країнам, що розвиваються, і забезпечення 
розвитку їх інформаційно-технічних ресурсів – 
явище надзвичайно рідкісне. 

Органи влади, здійснюючи монопольний 
контроль над виробництвом газетного паперу і 
обладнання, необхідних для видавницької діяль-
ності, найчастіше використовують цей контроль 
для того, аби домогтися припинення існування 
певних видань. В Гані, наприклад, Міністерство 
інформації контролює постачання і розподіл 
майже всіх різновидів необхідного для засобів 
масової інформації обладнання та матеріалів – 
від паперу до телефонів і друкарських машинок. 
Це ставить журналістів у залежність від ставлен-
ня до них з боку уряду. За умов будь-якої крити-
ки на адресу уряду канали постачання легко мо-
жуть бути перекриті. В Мексиці Міністерство 
внутрішніх справ володіє монополією на вироб-
ництво газетного паперу; воно контролює всю 
друковану продукцію – газети, журнали і книги 
– через спеціальну комісію і видає сертифікати 
на книгодрукування. Весь імпорт відповідного 
обладнання підлягає ліцензуванню. В деяких 
африканських країнах посилання на дефіцит 
паперу, який дійсно має місце, слугує виправ-
данням того, що законодавчі акти, які безпосере-
дньо стосуються прав людини, в тому числі кон-
ституції, ще не опубліковані. Контроль за вчас-
ним і достатнім постачанням газет папером при-
зводить до того, що більшість з них, і велики, і 
дрібні, зіштовхуючись із загрозою припинення 
діяльності через відсутність паперу, схиляються 
до введення самоцензури. 

Щоб виключити всі можливості для вира-
ження опозиційних думок, уряди накладають 
обмеження на користування друкарськими ма-
шинками [7]. Так, у Румунії декрет 1983 р. нада-
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вав уряду право вирішувати, хто може володіти 
друкарською машинкою, а хто не може. Вівся 
реєстр власників друкарських машинок, а ре-
монт індивідуальних друкарських машинок міг 
здійснюватися тільки в спеціальних майстернях. 
Ніхто не міг придбати друкарську машинку, не 
маючи відповідного дозволу поліції. В Іраці вве-
зення друкарських машинок (а також принтерів) 
було можливе тільки після отримання дозволу 
служби безпеки. Якщо іноземець приїздив до 
Іраку, маючи при собі друкарську машинку, її 
номер проставлявся в його паспорті. 

20 лютого 1987 р. нарада НБСЄ у Відні, розг-
лядаючи питання про виконання Гельсінкського 
заключного документа, обговорила пропозицію 
про відміну всіх обмежень на володіння і корис-
тування друкарськими машинками в кожній з 
країн, що підписали Заключний документ. 

Проте коли все ж не вдається запобігти вихо-
ду публікації у світ, уряд намагається контролю-
вати і обмежувати її розповсюдження. Зрозумі-
ло, на обсяг розповсюдження книг або газет 
впливають не тільки заходи, передбачені уря-
дом; існуючі в країні ціни на літературну проду-
кцію або фактор бідності є не менш важливими 
чинниками. 

У ряді країн до конституції включені поло-
ження, які підкреслюють важливість вільного 
розповсюдження інформації. Так, в Гондурасі 
закон встановлює, що “той, хто прямим чи опо-
середкованим чином обмежує комунікацію і 
розповсюдження ідей, несе відповідальність за 
законом”. На практиці, однак, такі гарантії часто 
ігноруються. 

Попередня цензура газет, коли, наприклад, 
копія повинна бути надана цензору перед публі-
кацією, може надовго затримати вихід у світ та 
розповсюдження “гарячих” новин. Тактика заля-
кування з боку цензорів примушує газети 
(особливо щоденні) втрачати час і гроші та може 
взагалі паралізувати їхній продаж. 

У багатьох країнах обмежується розповсю-
дження іноземних публікацій. Подекуди мініст-
ри можуть забороняти продаж і розповсюджен-
ня публікацій і видань, не звертаючись для цьо-
го до судової процедури. 

Наостанок є сенс розібратися в проблемах 
цензури у демократичних країнах. Як вже зазна-
чалося, критерієм для з’ясування, чи застосову-
ється цензура в деякій країні, повинна бути та 
або інша система поставлених цілей. Даний кри-
терій виявляється дієвим щодо авторитарних 

урядів. Але він призводить до проблем, коли 
мова йде про інші системи правління. Чи можна 
з впевненістю сказати, що в парламентських 
демократіях Західної Європи і Північної Амери-
ки взагалі немає жодної цензури? Зрозуміло, 
немає. І все ж це слово, в точному сенсі, в якому 
воно визначене вище, справді не описує те, що 
має місце в цих країнах. Складність моменту 
полягає в тому, що в нас немає іншого слова для 
сукупного опису різноманітних обмежень, які 
можуть накладатися і часто накладаються в цих 
країнах на свободу висловлювання; це одна з 
причин змішування понять, про яке мова йшла 
на початку. 

Взагалі, позиція демократії полягає в тому, 
що висловлювання, хоча і є важливим і в вищо-
му ступені цінним цивільним правом, входить 
до ряду інших прав, з якими інколи змагається. 
Найочевидніші приклади таких суперницьких 
прав – це право на справедливий суд без упере-
дженості, яка нерідко з’являється через поперед-
ні публкації; право на охорону приватного жит-
тя; право на захист репутації від злоспрямова-
них або несправедливих пліток. Всі ці права 
можуть час від часу вступати в конфлікт з пра-
вом на свободу висловлювання. В Англії, напри-
клад, ці права захищаються законом про непова-
гу до суду і законом про наклеп. Декілька років 
тому ці права особистості були доповнені ще 
двома: правом не наражатися на диффамацію на 
грунті расової приналежності або кольору шкіри 
(міститься в законі про міжрасові відносини) і 
правом на незгадування в пресі минулої злочин-
ної діяльності після проходження певного числа 
років (що передбачено законом про реабілітацію 
правопорушників). У кожному з цих випадків 
може з’явитися тепер альтернативне право, яке 
вступає в конфлікт з правом на свободу вислов-
лювання, і рішення тут має належати лише суду. 
Дуже часто це призводить до обмеження права 
на свободу висловлювання, але сумнівно, чи 
можна це назвати цензурою у власному сенсі 
цього слова. 

Більш проблематичними є випадки, які мож-
на назвати “реліктами” минулих часів цензури. 
Особливо це стосується законів про державну 
таємницю, про заколот, про кощунство та не-
пристойність. Що ж стосовно законів про держав-
ну таємницю і заколот, то вони, звичайно, є про-
довженням старого піклування про справи, 
“шкідливі для держави або загрозливі для її без-
пеки”. Відмінність між способом дії таких зако-
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нів у демократичній державі і в державі, яка не 
приховує існування цензури, полягає не стільки 
в принципі, скільки в ступені їхнього застосу-
вання. Просте спостереження приводить до при-
пущення, що всі правителі внутрішньо схильні 
розповсюджувати свою владу максимально мо-
жливо. Але слід чітко відокремлювати тих, чия 
влада є необмеженою або обмеженою лише в 
невеликій мірі. 

У випадку заколоту критерій полягає в тому, 
чи вважається критика певного уряду, лідера або 
групи лідерів автоматичною критикою політич-
ного ладу як такого або критикою, що слугує 
цьому політичному ладу. 

Що стосується законів про кощунство і непри-
стойність, то вони, як правило, є похідними від 
традиційних питань про розпусту, про єресь і про 
владу церкви. В католицьких країнах ці закони все 
ще залишаються в силі, особливо там, де уряди 
уклали конкордати з Ватиканом. Але навіть у про-
тестантській Англії не так давно були випадки 
вироків за кощунство (наприклад, коли в 70-ті ро-
ки газета гомосексуалістів “Гей Ньюс” була 
оштрафована за опублікування гомосексуального 
вірша про Христа Джеймса Керкапа). 

Розпуста взагалі є значно сильнішим приво-
дом для цензури в країнах Західної Європи і в 
Північній Америці, як про це свідчать постійні 
дебати про порнографію і утворення кількох 
президентських комісій з цього питання. За тра-
дицією, саме про розпусту думає широка публі-
ка, почувши слово “цензура”. Але не слід вважа-
ти, що цим питанням опікуються виключно де-
мократії. Навпаки, важко знайти хоча б одну 
державу, яка застосовує політичну цензуру, де 
не здійснювався б також контроль над суспіль-
ною моральністю і над вираженням сексуальної 
теми. І взагалі немає жодної країни, де це питан-
ня не сприймалося б серйозно, хоча скандинав-
ські країни, Швеція і Данія, і слідом за ними 
Сполучені Штати показали приклад значно лібе-
ральнішого ставлення до нього. Згадавши, як 
цим же опікувалися римляни, можна дійти ви-
сновку, що спостереження за суспільною мора-
льністю в тій чи іншій формі збережеться назав-
жди. Навіть в наші дні узвичаєна думка, що пуб-
лічне вираження сексуальної теми повинно бути 
обмежене, оскільки це стосується права грома-
дян на захист їхнього приватного життя, і що 
слід охороняти малолітніх від експлуатації діл-
ками, які зробили розпусту своїм ремеслом. 

Інша справа – державні таємниці. Їхнє широ-

ке розповсюдження на цілу низку областей наці-
онального життя зазвичай виправдовується мір-
куваннями національної безпеки, а також самим 
обсягом і складністю сучасної системи управ-
ління. “Право” урядів на деякий ступінь таємно-
сті загалом визнається в демократичних суспіль-
ствах, але засоби застосування цього права, а 
нерідко і зловживання ним, змінюються від краї-
ни до країни. Кажучи взагалі, країни Західної 
Європи більш обмежуючі в цій області, ніж кра-
їни Північної Америки та Австралія. Зокрема, 
британські уряди протягом більшої частини ХХ 
століття були одержимі таємністю, і, можливо, 
незграбні спроби нинішнього уряду заборонити 
книгу Пітера Райта “Мисливець за шпигунами” 
завдали великих збитків свободі друку і більше 
сприяли цензурі, ніж будь-яка політична акція з 
часів Другої світової війни. 

Ці маневри підштовхнули багатьох британсь-
ких політиків і коментаторів до того, щоб із за-
здрістю дивитися через Атлантичний океан на 
американську практику різкого обмеження дер-
жавної таємниці, де виданий (як і в Швеції) За-
кон про свободу інформації, що гарантує більшу 
відкритість діяльності уряду. Дійсно, американ-
ська модель свободи висловлювання, яка твердо 
спирається на непохитну основу Першої Попра-
вки, все більше розглядається як мета діяльності 
західноєвропейських реформаторів. Це, певно, 
здоровий інстинкт, але не варто закривати очі на 
той факт, що саме відкритість американського 
уряду в відношенні розслідувань і страх, який 
з’явився через це у деяких впливових членів 
адміністрації, спровокували змову Ірангейт, яку 
американські засоби масової інформації спочат-
ку неспроможні були зупинити (хоча, врешті, 
зуміли її знешкодити). Іншими словами, якими б 
важливими не були закони та установи, самі по 
собі вони рідко бувають доступними: як завжди, 
ціною свободи залишається “пильність”. 
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