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Анотація

Збірка перекладів рішень Верховного Суду США віддзеркалює американські
уявлення про належні правові гарантії свободи слова — одного з найбільш
актуальних і контроверсійних у XX та нинішньому столітті прав людини.  

За рівнем репрезентативності судової практики, яка грунтується на Першій
поправці до Конституції США, дане видання не має аналогів в Україні. Тексти
представлених в збірці судових рішень є цікавими не тільки для
фахівців-юристів.



ЗМІСТ

Конституція США 15

Вигук «Пожежа!» в переповненому театрі 45

...Найсуворіша гарантія свободи слова не захистить
людину,  яка  облудно  сповістить  про  пожежу  в
театрі і спричинить паніку.

Судця Олівер Вендел Голмс, справа «Шенк
проти Сполучених Штатів»

Зачепливі слова 53

Звернення  до  лайливих  слів  або  особистих  образ  в
жодному  сенсі  не  є  повідомленням інформації  або
думок, яке охороняється Конституцією.

Суддя Френк Мерфі, справа «Чаплінскі проти
штату Нью-Гемпшир»

Агресивна мова 62

Правопорушення, відоме як порушення громадського
порядку, включає велике розмаїття видів поведінки,
які  порушують  громадський  порядок  і  спокій  або
становлять загрозу для них. Це не лише акти агресії,
а й дії та слова, здатні спричинити агресію з боку
інших.

Головний суддя Фред Вінсон, справа
«Файнер проти штату Нью-Йорк»



Мова ненависті 70

Сама  лише  абстрактна  теорія  моральної  дореч-
ності звернення до сили чи насильства —  не те саме,
що  підготовка  якоїсь  групи  до  насильницьких  дій.
Закон, в якому не робиться такого розрізнення, не-
дозволенно зазіхає на права, гарантовані Першою та
Чотирнадцятою поправками.

Рішення суду в справі
«Бранденбург проти штату Огайо»

Символи ненависті 78

Нехай ніхто не  помиляється  щодо  нашого  переко-
нання в неприпустимості спалення хреста в чиємусь
палісаднику. Але місто Сент-Пол мас в своєму роз-
порядженні досить засобів для запобігання подібній
поведінці,  аби не додавати до цього багаття ще й
Першу поправку.

Суддя Антонін Скаліа, справа «Р.А.В.

проти міста Сент-Пол»

Гидкі слова 91

Стверджувати,  що подальшої  шкоди слухач може
уникнути, просто вимкнувши радіо,  якщо почує не-
пристойні вислови, —  це те саме, що вважати вдалим
засобом  від  нападу  втечу  після  першого  удару.
Почувши  щось  непристойне  по  телефону,  можна
покласти слухавку,  але  така можливість не  надає
телефонному хулігану конституційного імунітету й
не виправляє вже завданої шкоди.

Суддя Джон І Іол С гівенс, справа «ФКЗ

проти  Pacfica Foundation»
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Право читати 116

Право сприймати ідеї  є неуникним наслідком нада-
ного Першою поправкою права передавати ідеї.

Судця Вільям Бреннан, справа «Шкільна рада міста
Айленд-Тріз проти Піко»

Образлива мова 133

Якщо Перша поправка й  спирається  на  якийсь ос-
новоположний принцип, то ним є відсутність у дер-
жави права забороняти висловлення ідеї лише через
те, що суспільство вважає саму цю ідею образливою
чи неприємною.

Суддя Вільям Бреннан, справа «Штат
Техас проти Джонсона»

Вулична мова 156

Безперечно,  неконституційно  давати  державному
посадовцю можливість вирішувати, які висловлення
поглядів дозволяти, а які забороняти, або вдаватися
до обурливої дискримінації осіб чи груп.

Суддя Артур Голдберг, справа «Кокс
проти штату Луїзіана»

Небажані розмови 177

Люди не зобов ’язані вітати в своїх домівках неба-
жані розмови, й держава може захистити це їхнє
право... Відвідувач не може поставити ногу, аби не
дати зачинити двері, й примусити себе вислухати.

Суддя С-андра Дей О’Коннор, справа
«Фрісбі проти Шульц»
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Мова протесту 193

Закон, який забороняє знищення посвідчень Системи
військової  повинності,  обмежує  свободу  слова  не
більше...  ніж  закон  про  автотранспортні  засоби,
який забороняє знищувати права водія.

Навряд чи можна стверджувати, що перед дверима
школи  учні  або  вчителі  втрачають  свої  консти-
туційні права на свободу слова та самовираження.

Судця Ейб Фортас,
справа «Тінкер проти шкільного округу міста Де-Мойнс»

Вульгарна мова 226

Хоч конкретне слово з чотирьох літер, яке лежить в
основі даної суперечки, є,  можливо, більш огидним,
ніж решта слів цього штибу, все ж таки часто й
справді те, що для однієї людини -  вульгарність, для
іншої - лірика.

Суддя Ерл Воррен, справа «Сполучені Штати проти
О’Браєна»

Свобода слова в школі 212

Судця Джон Маршал Г арлан, справа «Коен проти штату
Каліфорнія»

Бібліографія

Предметно-іменний покажчик

239

244
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Книги, які можуть вас зацікавити

Громадянські права.
Рішення Верховного

Суду США. XIX століття

Свобода преси.
Рішення Верховного

Суду США

Громадянські права.
Рішення Верховного

Суду США. ХХ століття

Свобода релігії.
Рішення Верховного

Суду США

Хроники тайной войны
1968-1995. Операции

спецслужб Израиля на
Ближнем Востоке и в

Европе

Золоті сторінки
обвинувальних промов
українських прокурорів
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Права людини
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