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У статті розглядається історія розвитку норм, що в різний час встановлювали відповідальність за порушення режиму 
розповсюдження інформації, а також виокремлюються підстави для відповідальності. 
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В статье рассматривается история развития норм, что вразное время устанавливали ответственность за нарушение 
режима распространения информации, а также выделяются основания для ответственности. 
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In article reviews the history of development of rules at various times established liability for violations of the dissemination of 
information, and singles out the grounds for responsibility. 
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Аналіз питання соціальної відповідальності є досить важливим і актуальним у теоретичному і прикладному 

плані. Разом з тим, окремі аспекти цієї проблеми залишаються досі недостатньо дослідженими і мало 
застосовуються при аналізі діяльності журналістів. Історія розвитку аспектів, пов’язаних із соціальною 
відповідальністю, свідчить про те, що ця категорія не завжди мала коректне і повноцінне право на існування. 

Завданням даної статті є через вивчення історії питання виокремити види порушень в діяльності 
журналістів, які найчастіше призводять до соціальної відповідальності. 

Теоретичне обґрунтування категорія відповідальності отримала у середині XIX ст., зокрема, у праці Л. 
Феєрбаха «Про спіритуалізм і матеріалізм». Поняття соціальної відповідальності досліджувалось також вченими-
юристами, такими як, наприклад, А. Плахотний, А. Шабуров, В. Хомич та іншими. Проблеми моральної і 
соціальної відповідальності масової комунікації в умовах транзитивної економіки піднімають у своїх працях 
суспільствознавці А. Ермоленко, І. Ершова, А. Ауер. Специфіку медіа етики в католицькому суспільстві розглядає 
Е. Бараглі. Питання про соціальну відповідальність журналіста, про свободу і відповідальність сучасних 
російських ЗМІ ставлять А. Венгеров, А.К. Симонов, В. Смага. О.П. Чернега вивчає свободу і відповідальність 
релігійних засобів масової інформації. Л. Світіч, розглядаючи питання аксіології журналізму, як орієнтир, 
позитивної системи цінностей призводить цінності російської цивілізації. Так, цікаві функціональні контексти 
певних дифамаційних чинників журналістикознавства розробляли і українські вчені – зокрема, В. Владимиров, 
В. Демченко, В. Іванов, Н. Костенко, Б. Потятиник, Г. Почепцов, В. Різун, Т. Приступенко, К. Серажим, В. Сердюк, 
О. Холод, А. Чічановський, В. Шкляр. 

Разом з формуванням і розвитком Давньоруської держави складалися і розвивалися соціальні взаємини 
всередині Київської Русі. Виникнувши на основі звичаєвих принципів, що мали місце у східних слов'ян ще у 
додержавний період, соціальні взаємини були поставлені на службу державі, послідовно відстоювали і захищали 
інтереси князів, бояр та інших категорій заможного населення.  

Основним джерелом комунікаційних взаємин і оцінок цих взаємин в українських землях Литовсько-Руської 
держави був Судебник Казимира IV (1468 р.). Він регламентував взаємини між людьми в межах держави [1, с. 324 
]. Найважливішими пам'ятками соціальної відповідальності масовокомунікаційних акторів XVI ст. були Литовські 
Статути (1529, 1566 і 1588 рр.). У вступі до Литовського Статуту 1588 р. зазначалося, що метою правової держави 
є охорона прав і свобод громадян. 

З формуванням козацького республіканського ладу складається своєрідна система соціальної 
відповідальності у Запорізькій Січі. Козаки не визнавали дії Статутів та магдебурзького права на своїй території. 
Правосуддя, яке оцінювало стан соціальних взаємин у Запорізькій Січі, відбувалося відповідно до стародавніх 
звичаїв, «словесного права і здорового глузду». Гордість української нації — запорізьке козацтво честь та гідність 
інколи шанували набагато більше життя. Вільний дух козака зводився до принципу «життя віддати, а честь не 
посоромити». Перший державницький нормативний акт України — конституція Пилипа Орлика (1710 р.) суттєве 
місце відвела захисту честі та гідності від різних порушень [2, с. 224]. Можна констатувати, що конституцією 
впроваджувався порядок розгляду суперечок з приводу захисту честі та гідності. І це свідчило про високий рівень 
державності того періоду [3, с. 125]. 

У «Правах, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.) містяться норми, пов'язані із захистом 
моральних засад суспільства. Збезчещення або «безчестя» кодекс поділяє на три категорії: зневага словесна, пись-
мова та діями. Зокрема, у главі 20 були норми, якими відокремлювалась відповідальність за словесне збезчещення, 
докір словами, який вчинений вперше, вдруге та заочно, тощо. [4, с. 321]. 

Щодо західноукраїнських земель, то до 1918 р. вони перебували у складі Австро-Угорської імперії, і тому 
правовий режим тут регулювався Загальним цивільним уложенієм Австрійської імперії 1811 року. Про це дуже 
детально пише Л.В. Сніцарчук [5, 32 с.]. Одним із законодавчих актів першої половини XIX ст. був Статут про 
покарання кримінальні та виправні. Він містив і таку норму, як відповідальність за образу посадовою особою кого-
небудь словом або дією, де образа, вчинена посадовою особою, вважалася посадовим злочином і на цю особу 
поширювався особливий порядок судочинства. 
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У 1905 р. було розроблено проект нового Цивільного кодексу, однак він залишився тільки на папері. Після 

1917 р. правова система СРСР зазнала багатьох змін. За часів радянської влади відносини між державою і особою 
будувалися згідно з марксистською доктриною — від держави до людини, у якій держава мала необмежену владу. 
Особа за своїм правовим становищем у такому суспільстві не могла бути рівноправним суб'єктом права нарівні з 
державою. Цивільний кодекс УСРР 1922 р. регулював відносини, пов'язані з непом, містив норми, які 
забезпечували привілейоване становище державної власності, її охорону, охорону державних інтересів, контроль 
над приватно-підприємницькою діяльністю, державну монополію на зовнішню торгівлю тощо [6, с. 110]. 

Ідея цивільно-правового врегулювання питань захисту честі, гідності та ділової репутації була законодавчо 
закріплена у ст. 7 Основ цивільного законодавства Союзу РСР та союзних республік 1961 р., пізніше — у статті 7 
Цивільного кодексу України 1963 року та в аналогічних кодексах інших союзних республік. Правове регулювання 
відшкодування шкоди і поновлення прав фізичних осіб того періоду було вкрай фрагментарним. Окремі норми 
містилися у різних правових актах, регулювали не всі питання, пов'язані з відшкодуванням. 

Одним з перших законів нашої держави, який проголосив принцип відповідальності держави перед особою, 
був Закон «Про порядок відшкодування шкоди громадянину, завданої незаконними діями органів дізнання, 
попереднього слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року. Важливим є те, що цей принцип закріплено у 
Конституції України, а саме: «Держава відповідає перед людиною за свою діяльність» (ст. 3) та «... Кожен має 
право на відшкодування за рахунок держави або органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної 
шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень» (ст. 56). 

Отже, по суті відбулася ціннісна переорієнтація у відносинах всередині суспільства. Відтепер про-
голошувався новий підхід: пріоритет надається людині, а держава зобов'язана забезпечувати її права і свободи. 
Регулювання правовідносин щодо відшкодування державою шкоди, завданої незаконними діями, передбачалося як 
окремим законодавчим актом, так і нормами цивільного законодавства, а їх характер досліджувався пред-
ставниками цивільно-правової науки і публічних галузей права. Звідси випливало те, що правову природу 
відшкодування шкоди одні науковці тлумачили як відповідальність держави, інші – як заходи захисту прав та 
інтересів громадян. 

Істотно розширився порядок захисту честі та гідності з прийняттям законів від 16 листопада 1992 р. № 2782-
ХІІ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ «Про 
телебачення і радіомовлення». У них, зокрема, закріплено право на спростування неправдивої інформації та 
відповідь як способи захисту честі, гідності й ділової репутації, а також детально виписано порядок такого 
спростування. 

Згідно із Законом від 6 травня 1993 р. № 3188-ХІІ «Про внесення змін і доповнень до положень 
законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій» до 
цивільного кодексу 1963 р. було внесено зміни. Зокрема, у ст. 440 вперше закріплено порядок компенсації 
моральної шкоди, у ст. 6 введено компенсацію моральної шкоди як спосіб захисту цивільних прав, а ст. 7 
викладено в новій редакції, відповідно до якої судовий захист поширено на ділову репутацію. Завдяки цьому стало 
можливим відшкодування моральної та майнової шкоди у випадку поширення відомостей, що не відповідають 
дійсності чи викладені неправдиво, порочать честь, гідність і ділову репутацію фізичної або юридичної особи. Із 
прийняттям у 1996 р. Конституції України процес законодавчого врегулювання зазначених питань набув логічного 
завершення. 

Таким чином, за роки незалежності в нашій державі було прийнято низку нормативно-правових актів, у яких 
визначено основні засади захисту честі, гідності та ділової репутації. Але з прийняттям у 2003 р. нового цивільного 
кодексу виникла потреба в додаткових дослідженнях тих проблем, які складають сутність соціальної 
відповідальності мас-медіа.  

 Виходитимемо з того, що мас-медіа виконують такі соціальні функції, як несуть у свідомість людей різні 
знання про навколишній світ, події, що в ньому відбуваються; впливають на емоції, почуття людей, створюючи 
тим самим найрізноманітніший спектр настроїв, бажань, прагнень; визначають емоційний тонус, спонукаючи до 
відповідних дій; виконують певні «замовлення» тих або інших соціальних інститутів — освітнього, виховного, 
культурологічного, політичного, економічного, і нарешті, правового характеру. Виконуючи такі соціальні функції, 
мас-медіа знаходяться в правовому полі і, відповідно, у визначених випадках несуть не лише моральну, але й 
юридичну відповідальність. Зокрема, як вже зазначалось вище, найчастішими випадками притягнення мас-медіа та 
їх творчих працівників до відповідальності є зловживання свободою масової інформації. Аналізуючи дану 
проблематику, А.А. Смірнова доходить висновку, що спроби розкрити природу відповідальності журналістів 
шляхом використання категорій і конструкцій, вироблених в рамках галузевих юридичних наук, слід визнати 
малоефективними, оскільки прирівнювання соціальної відповідальності до окремого цивільно-правового злочину, 
так само як і визначення її через сукупність таких протиправних діянь, не дозволяє виявити унікальні сутнісні 
характеристики даного явища, що ускладнює юридичну кваліфікацію відповідної поведінки і фактично веде до 
неможливості необхідного правового протидії дифамації. Авторка вважає, що, хоча основною метою соціальної 
відповідальності журналістів виступає мета применшення гідності, зганьблена честі і доброго імені особи, у ряді 
випадків така поведінка може мати й інші цілі, в тому числі конституційні. Зокрема, мова йде про поширення 
інформації про особисті і ділові якості, приватне життя політичних діячів і посадових осіб, що ганьбить їх честь та 
добре ім’я, проте має безпосередній громадський інтерес щодо того, як ці публічні фігури виконують свої функції.  

У подібних ситуаціях журналіст має на меті оповіщення суспільства про факти, які є або значущими, або 
ймовірно значущими для громадського добробуту та життєдіяльності, однак вибирає для цього некоректні способи 
комунікації (наприклад, використовує образливу форму представлення фактів). В подібних випадках розв'язання 
суперечності між конституційними інтересами (громадським та приватним) та кваліфікація дій журналіста як 



 20 
образливих можливі тільки за умови забезпечення справедливого балансу між конкуруючими конституційними 
цінностями – свободами слова та інформації, з одного боку, і гідністю людини, з іншого боку.  

Головна проблема визначення суб'єкта соціальної відповільності полягає в тому, що журналіст і редакція як 
розповсюджувач і автор компрометуючих відомостей можуть не збігатися в одній особі. Особливу значимість ця 
обставина набуває у тих випадках, коли мас-медіа поширюють тексти, які вони не мають права редагувати, а також 
при дослівному відтворенні повідомлень і матеріалів або їх фрагментів, поширених іншими мас-медіа – як, 
наприклад, відомостей, що містяться в агітаційних матеріалах, представлених зареєстрованими кандидатами, 
виборчими об'єднаннями, в рамках використання ними відповідно до виборчого законодавства безкоштовного 
ефірного часу і безкоштовною друкованої площі, в тому числі, якщо ці матеріали містять відомості, що порочать 
честь і добре ім'я інших кандидатів чи інших осіб. Моральна (суб'єктивна) сторона соціальної відповідальності 
мас-медіа у більшості випадків характеризується виною у формі прямого умислу. Однак об’єктивна 
(конституційно-правова) сторона соціальної відповідальності може характеризуватися і іншими формами 
журналістських вад.  

У цих випадках при вирішенні питання про вину (провину) журналіста повинен враховуватися такий 
чинник, як сумлінність. У міжнародних принципах щодо соціальної відповідальності журналіста, зокрема, сказано: 
«Все більше і більше держав визнають необхідність захисту «справедливих публікацій» або захисту аналогічних 
публікацій, підготовлених за «належним ретельністю» або «сумлінно». Найбільш адекватний баланс між свободою 
вираження поглядів та правом на захист репутації може бути встановлений шляхом захисту тих, хто вів себе 
сумлінно, і наданням позивачам права порушувати справи щодо тих, хто вів себе безвідповідально. Таким чином, 
ЗМІ, які працюють у відповідність до встановлених професійних норм, як правило, повинні задовольняти вимогам 
принципу про справедливість» ( переклад мій – З.Г.) [7 ]. 

Замість висновків можемо зазначити, що залежно від відповідності розповсюджуваних відомостей дійсності 
і суб'єктивного ставлення розповсюджувача до своїх дій А.М. Ерделевський виділяє такі види можливих порушень 
з боку журналістів:  

а) поширення завідомо неправдивих ганебних відомостей або наклеп;  
б) ненавмисне поширення неправдивих ганебних відомостей; 
 в) поширення правдивих компрометуючих відомостей [8, с. 14].  
У принципі, порушення стандартів соціальної відповідальності журналістами може призвести до 

позбавлення їх волі в невеликій кількості країн – зокрема, у деяких пострадянських країнах, країнах Балкан та 
Східної Європи. Абсолютно відокремлено стоїть Велика Британія, в межах традицій якої навіть виникло досить 
масове явище: туризм з наклепу – libel tourism. До Британії їдуть багато заможних і впливових з усього світу, щоб 
покарати своїх «наклепників». Там це зробити найлегше, оскільки британське законодавство ставить позивача у 
досить вигідне становище, а обов'язок доведення правдивості поширеної інформації лежить на відповідачеві. Наша 
держава відмовилась від поняття «наклеп», вилучивши його з кримінального законодавства. Досить часто 
конфлікти переростають у елемент політичної боротьби, коли, наприклад, представники певних політичних сил 
хочуть повернути кримінальність за порушення журналістами певних соціальних стандартів (наприклад, 
законопроект «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо 
встановлення кримінальної відповідальності за наклеп» був зареєстрований у парламенті 17 травня 2010 року за № 
6398). Втім, на наше переконання, такий крок був би щонайменше нелогічним у зв’язку з невідповідністю його тим 
зобов’язанням, що взяла на себе Україна перед світовою спільнотою [9]. 
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